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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 1, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Itapoã - ACCI a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema, Estado de Mato
Grosso do Sul.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria na 117, de 3 de abril de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Cultural Itapoã - ACCI a executar, por três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul.

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

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 2, DE 2002

Aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora Batatais
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bata
tais, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto sin°, de 6 de outubro de 1997, que reno
va por dez anos, a partir de 1° de maio de 1994, a concessão da Sociedade Rádio Difusora Batatais
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Batatais, Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 20 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.
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Executivo) Av - 1.183/01 - Solicita a retirada da
Mensagem n° 660, de 2000 que, submete à con
sideração do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universi
tários para o Exercício de tividades Acadêmicas
nos Estados Partes do Mercosul, concluído em
Assunção, em 14 de junho de 1999 .

Mensagem n° 1.174, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissões para executar, pelo pra-

01114

01114

01118

01118

01118

01118

01119

01139



01153

Mensagem n° 1.374, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante de Decreto de 6 de
dezembro de 2001, que "Outorga concessão às
entidades que menciona, para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, e dá outras providênci
as". As entidades mencionadas são as seguintes:
- TVR n° 1.471/01 - Fundação Cultural e Educa
tiva Senador Canedo, na cidade de Goiânia 
GO; - TVR nO 1.472/01 - Fundação Educativa e
Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Itaúna 
MG; - TVR n° 1.473/01 - Fundação Canal Vinte
e Um, na cidade de Cascavel - PR; e - TVR n°
1.474/01 - Fundação Cultural Educacional de
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diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
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- Associação Rádio Comunitária Voz da Promis
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de Divinópolis de Goiás - GO; - TVR n° 1.547/02
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dade de Faxinal - PR; - TVR nO 1.549/02 - Por
taria n° 35, de 22 de fevereiro de 2001 - Funda
ção e Cultura do Desenvolvimento de Brejinho 
FUNCUDEB, na cidade de Brejinho - RN; - TVR
n° 1.550/02 - Portaria n° 62, de 22 de fevereiro
de 2001 - ASVIP - Associação Radiodifusão Co-
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Mensagem n° 1.358, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 26 de
novembro de 2001, que "Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes: - TVR n°
1.454/01 - Rádio Clube de Parintins Ltda., na ci
dade de Parintins - AM (onda média); - TVR n°
1.455/01 - Rádio Difusora Cristal Ltda., na cida
de de Quixeramobim - CE (onda média); - TVR
n° 1.456/01 - Rádio Jacarandá Ltda., na cidade
de Eunápolis - BA (onda média); - TVR n°
1.457/01 - Fundação Cultural João Paulo 11, ori
ginariamente Rádio City Ltda., na cidade de Con
tagem - MG (onda média); - TVR n° 1.458/01 
Rádio Cultura de Uberlândia Ltda., na cidade de
Uberlândia - MG (onda média); - TVR n°
1.459/01 - Rádio Sociedade Caratinga Ltda., na
cidade de Caratinga - MG (onda média); - TVR
n° 1.460/01 - Rádio Auriverde de Pitanga Ltda.,
na cidade de Pitanga - PR (onda média); - TVR
nO 1.461/01 - Sistema de Radiodifusão Veredas
de Unaí Ltda., originariamente Rádio Veredas de
Unaí Ltda., na cidade de Unaí - MG (onda mé
dia); - TVR n° 1.462/01 - Difusora Cultural Ltda.,
na cidade de lrati - PR (onda média); - TVR n°
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zo de dez anos, sem direito de exclusividade, 1.463/01 - Rádio Difusora Ubiratanense Ltda., na
serviços de radiodifusão sonora em freqüência cidade de Ubiratã - PR (onda média); - TVR n°
modulada, com fins exclusivamente educativos, 1.464/01 - Rádio Novos Tempos Ltda., na cidade
conforme os seguintes atos e entidades: TVR n° de Ceará-Mirim - RN (onda média); - TVR n°
1.311/01 - Portaria n° 183, de 17 de abril de 1.465/01 - Rádio Clube de Santo André Ltda., na
2001 - Fundação Educacional Chapada do Ara- cidade de Santo André - SP (onda média); -
ripe, na cidade de Crato - CE; TVR n° 1.312/01 TVR nO 1.466/01 - Rádio Cultura de Santo Anas-
- Portaria n° 560, de 18 de setembro de 2001 - tácio Ltda., originariamente Rádio Brasil S.A., na
Fundação Educativa e Cultural Padre Alexandri- cidade de Santo Anastácio - SP (onda média);-
no, na cidade de Capelinha - MG; e TVR n° TVR n° 1.467/01 - Rádio Difusora de Mogi Gua-
1.313/01 - Portaria n° 561, de 18 de setembro çu Ltda., na cidade de Mogi Guaçu - SP (onda
de 2001 - Cam-Agro Fundação de Rádio e Te- média); - TVR n° 1.468/01 - Rádio Clube de Ma-
levisão, na cidade de Tatuí - SP. 01139 rília Ltda., na cidade de Marília - SP (onda tropi-

Mensagem n° 1.244, de 2001 (Executivo cal); e - TVR n° 1.469/01 - Sociedade Rádio
Federal) - Encaminha ao Congresso Nacional o Dourados Ltda., na cidade de Dourados - MS
demonstrativo das emissões do real correspon- (onda tropical)... 01150

dente ao terceiro trimestre de 2001, as razões
delas determinadas e a posição das reservas in
ternacionais a elas vinculadas............................... 01141
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munitária da Cidade de Mariana, na cidade de
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(Bloco/PDT - SP), LUIZA ERUNDINA (Blo
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PR), ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP) - Ho
menagem póstuma aos Prefeitos Municipais Cel
so Daniel, de Santo André, e Antonio da Costa
Santos, de Campinas, Estado de São Paulo.........

1- Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111- Leitura do expediente

SESSÃO SOLENE DE 20-1-2002

IV - Homenagem
Transcurso do 3° aniversário de fundação

da UNIMED de João Pessoa, Estado da Paraíba.

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite
ao Presidente da Aliança Cooperativa Nacional
UNIMED, Reginaldo Tavares de Albuquerque,
ao Presidente da Unicred Norte-Nordeste, Wil
son Ribeiro de Moraes Filho, ao Diretor Presi
dente da UNIMED de João Pessoa, Aucélio
Melo de Gusmão, ao Diretor Vice-Presidente da
UNIMED de João Pessoa, Demóstenes Paredes
Cunha Lima, para composição da Mesa Diretora
dos trabalhos. Transcurso do 30° aniversário de
fundação da UNIMED de João Pessoa, Estado
da Paraíba .

PRESIDENTE (Professor Luizinho) - Agra
decimento aos Parlamentares e convidados pre-
sentes .

ARMANDO ABíLlO (PSDB PB)
MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL - PB),
DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB), DAMIÃO
FELlCIANO (PMDB - PB), CARLOS DUNGA
(PTB - PB) - Transcurso do 30° aniversário de
fundação da UNIMED de João PPessoa, Estado
da Paraíba .
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2 - ATA DA 5a SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS SOLENE, MATUTINA, DA
4a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 a

LEGISLATURA, EM 20 DE FEVEREIRO DE
2002
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art. 201 da Constituição Federal, para permitir André, Mario Maurici de Lima Moraes, e ao Depu-
que os benefícios previdenciários sejam reajusta- tado José Dirceu, Presidente do Partido dos Tra-
dos nas mesmas datas e com base nos mesmos balhadores, para composição da Mesa Diretora
índices de reajuste do salário mínimo. 01299 dos trabalhos. Leitura de mensagem encaminha

da por Roseana Moraes Garcia, viúva do Prefeito
Antonio da Costa Santos, do Município de Campi-
nas, Estado de São Paulo. 01337
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Projeto de Lei n° 5.471, de 2001 (Mesa Di
retora da Câmara dos Deputados) - Institui Dia
Nacional de Mobilização pela Vida e da outras
providências .

Projeto de Lei nO 5.651, de 2001 (Do Sr.
José Aleksandro) - Dispõe sobre a remuneração
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MSC n° 703/1 - Aprova o ato que renova conces
são à Televisão Bahia Ltda., pra explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia ..

SESSÃO SOLENE DE 20-2-2002
IV - Homenagem
Homenagem póstuma aos Prefeitos Muni

cipais Celso Daniel, de Santo André, e Antonio
da Costa Santos, de Campinas, Estado de São
Paulo .

PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convite
aos I)eputados Luciano Zica e Professor Luizi
nho para composição da Mesa Diretora dos tra
balhos. Homenagem póstuma aos Prefeitos Mu
nicipais Celso Daniel, de Santo André, e Antonio
da Costa Santos, de Campinas, Estado de São
Paulo .

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL - SP),
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP)
- Homenagem póstuma aos Prefeitos Municipais
Celso Daniel, de Santo André, e Antonio da Cos
ta Santos, de Campinas, Estado de São Paulo .....

PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convite ao
representante do Governo Municipal de Santo
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PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agrade-
cimento aos Parlamentares e convidados pre
sentes.................................................................... 01352
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3 - ATADA 63 SESSÃO DA CÂMARA DOS
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do comando das Polícias Civil e Militar no Esta
do. Expectativa quanto à atuação da Comissão
Mista Permanente de Segurança Pública. ...... ...... 01365

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do ex-Depu
tado Ernesto Gurgel Valente. Anúncio de apre
sentação de requerimento de realização, pela
Casa, de sessão solene em homenagem póstu-
ma ao ex-Parlamentar. 01366

JUQUINHA (Bloco/PL - GO) - Desempe-
nho do setor de agronegócios no País. Presença,
no Distrito Federal, da Prefeita Ivânia Pessoa, do
Município de Matrinchã, Estado de Goiás............ 01366

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela ordem)
- Expectativa de agilidade na apreciação de pro
posições pela Comissão Mista Permanente de
Segurança Pública. Apoio à proposta de criação
da TV do Judiciário 01368

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Excelên
cia do trabalho social desenvolvido pelo barítono
Raimundo Pereira em favelas do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. 01368

JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or-
dem) - Falecimento do Superintendente da TV
Sergipe, Augusto César Leite Franco. 01368

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Calamidade
pública em Municípios do Estado de Minas Gera
is decorrente das chuvas. Descaso das autorida
des governamentais com as conseqüências das
enchentes no Estado. 01368

DR. HELENO (PSDB - RJ) - Elogio ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso e ao Mi
nistro Pedro Malan, da Fazenda, pela política
econômica implantada no País. Necessidade de
investimentos nas áreas de saúde e saneamento
básico no Estado do Rio de Janeiro. 01368

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB) - Crise
social brasileira. Greve dos professores da Uni-
versidade Estadual da Paraíba. 01370

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Investi
mentos do Governo Federal no Estado de Mato
Grosso do Sul. Atuação parlamentar do orador
em prol do Município de Dourados. 01372

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Homenagem à Igreja Batista da Floresta, de Belo
Horizonte, e à Igreja Batista Central de Brasília.... 01372

NILMÁRIO MIRANDA (PT - MG) - Negli
gência do Governo Federal diante de prejuízos
causados por enchentes no Estado de Minas Ge
rais. Apelo ao Ministério da Integração Nacional
para imediata liberação de recursos financeiros
aos Municípios atingidos pelas chuvas no Estado.
Encaminhamento à Corregedoria-Geral da Casa
de requerimento para exame de denúncias de
manipulação do Orçamento Geral da União en-
volvendo Deputado Federal. 01372

ANA CORSO (PT - RS) - Parecer do juris
ta Luiz Edson Fachin, contrário à extradição da
cantora mexicana Glória Trevi. Pressão exercida
pelo Procurador da República Alexandre Cama
nho de Assis para assunção, pelo presidiário
Sérgio Andrade, da paternidade do filho da can-
tora. 01373

PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem) 
Entrega de cesta com produtos geneticamente
modificados ao Deputado Confúcio Moura, Rela
tor do Projeto de Lei n° 2.905, de 1997, sobre
transgênicos. Pedido ao Parlamentar de renúncia
da relatoria da proposição. 01374

EDISON ANDRINO (PMDB - SC) - Moção
de repúdio assinada por militantes políticos con
tra atitude desrespeitosa do Deputado Geddel Vi
eira Lima com relação ao Senador Pedro Simon.
Defesa de lançamento, pelo PMDB, de candida-
tura própria à Presidência da República................ 01374

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Protesto
contra cancelamento de emendas orçamentárias
de autoria do orador. Denúncia de desvio de ver-
bas do Orçamento Geral da União. 01375

PAULO PAIM (PT - RS) - Interligação en-
tre a violência e a desigualdade social reinantes
no País · 01377

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM) - Manifestação de pesar pelo falecimento do
Deputado Nelson Marchezan. Defesa de rejeição
da Medida Provisória nO 10, de 2001, sobre con
tratação temporária de pessoal para substituição
de servidores públicos em greve. 01377
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DR. GOMES (Bloco/PFL - AM) - Improce
dência da vinculação da atuação do cirurgião
plástico Denísio Marcelo Caron, acusado de im
perícia médica, tendo provocado a morte de pa
cientes sob seu cuidado, à qualidade de ensino
da Faculdade de Medicina Severino Sombra, do
Estado do Amazonas .01379

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Solicitação ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e ao Ministro Geraldo Quintão, da Defe
sa, de prorrogação de portaria ministerial que es
tende por um ano o vínculo de praças do Exérci-
to brasileiro engajados em 1993 ..

F~vereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Qumta-fClra 21 01073

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Re- Igreja Assembléia de Deus no Estado de Rondô-
portagem da revista norte-americana Newsweek nia. .. 01389
sobre o fracasso da reforma agrária no Brasil.. ..... 01378

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Louvor ao
desempenho do Ministro José Serra à frente da
Pasta da Saúde. 01379

REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ) - Ame-
aça de proliferação da dengue no País. 01380

RENATO VIANNA (PMDB - SC) - Cresci
mento do setor industrial do Estado de Santa Ca
tarina, segundo dados da Fundação Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística. 01381

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Urgente
apreciação, pelo Congresso Nacional, do projeto
de lei sobre regulamentação da profissão de
Agente Comunitário de Saúde. Repúdio às ações
bélicas adotadas pelos Estados Unidos da Amé-
rica no exterior. 01382

FIORAVANTE (PT - RS) - Conveniência
de rejeição do Projeto de Lei n° 5.483, de 2001,
sobre flexibilização da Consolidação das Leis do
Trabalho. 01384

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Repúdio
à proposta governamental de cisão da Compa
nhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
em três distintas empresas.................................... 01385

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO)
- Precariedade da rodovia entre os Municípios
de Colerado do Oeste e Vilhena, no Estado de
Rondônia. Críticas à administração do Governa-
dor José Bianco, do Estado. 01386

CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ) - Lou
vor à iniciativa do Prefeito Antônio Francisco
Neto, do Município de Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro, pela criação do bloco carnavales
co composto por idosos denominado Bloco da
Vida. 01387

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Destaque do
Centro Municipal de Cultura Antônio Bez Batti, no
Município de Turvo, Estado de Santa Catarina..... 01387

ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Vetos
apostos pelo Presidente da República ao projeto
de lei sobre a política nacional de combate às
drogas................................... 01388

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO) 
Transcurso do 80° aniversário de fundação da

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem) - Anúncio de apresentação de recurso ao
Plenário para deliberação de projeto de lei sobre
concessão de incentivos fiscais à agricultura or
gânica e de requerimento de informações ao Mi
nistério do Trabalho e Emprego a respeito da
existência de trabalho escravo infantil no Estado
do Pernambuco................. 01390

NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or
dem) - Presença, na Casa, do Prefeito Cláu
dio Mauro, do Municipio de Rio Claro, Estado
de São Paulo. Realização do Seminário Inter
nacional de Economia Solidária, na Municipali-
dade. 01390

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA) - Reportagens do jornal Folha de S.Paulo
e da revista Época sobre a situação socioeconô-
mica do Estado do Maranhão............................... 01390

PADRE ROQUE (PT - PR) - Participação
do orador em encontro internacional, no Japão,
sobre exploração sexual e comercial de crianças
e adolescentes. Reportagem "Maranhão tem 22°
caso de criança emasculada", publicada pelo jor-
nal Correio Braziliense. 01409

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS) - Desca-
so das autoridades governamentais com a ocor-
rência de epidemia de dengue no País. .. 01409

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) - De
núncia do jornal Diário do Grande ABC sobre
venda de diplomas em estabelecimento de ensi
no do Município de Santo André, Estado de São
Paulo. 01410

PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL - BA) 
Morosidade na liberação de recursos para o Pro
grama de Recuperação da Lavoura Cacaueira.
Agravamento da crise do setor cacaueiro na re-
gião sul do Estado da Bahia. 01411

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo-
cação dos Deputados ao plenário para aprecia-
ção da Ordem do Dia. 01412

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Relação
entre os assassinatos dos Prefeitos Municipais
de Santo André e Campinas, Estado de São
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Paulo, e a crise reinante no sistema brasileiro de com a criação de escritório de influência estraté-
segurança pública.................................................. 01412 gica pelo Pentágono. 01418

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ) - Esclare
cimentos prestados à sociedade, pelo Governo
Federal e por sindicatos, sobre a flexibilização da
Consolidação das Leis do Trabalho. Agradeci
mento ao Deputado Inocêncio Oliveira pela indi
cação do nome do orador para membro da Co
missão Mista de Segurança Pública. Artigo 'O
Brasil agora tem rumo. É preciso mantê-lo", de
autoria do empresário Roberto Civita, publicado
pela revista Veja. 01413

WALDIR PIRES (PT - BA) - Anúncio de
realização, pela Universidade Federal da Bahia,
de homenagem à memória do Deputado Nestor
Duarte. 01414

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Fator determi
nante da crise de energia elétrica ocorrida no
País. Urgente alteração do modelo energético
brasileiro. Necessidade de esclarecimento, pela
empresa Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, da pretendida venda do controle
acionário do Gasoduto Brasil - Bolívia. Questio
namento sobre a necessidade da compra de
energia elétrica pelo Governo brasileiro. Solicita
ção aos empresários do setor sucroalcooleiro de
audiência para debate da utilização do bagaço
de cana-de-açúcar como gerador de energia........ 01415

ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP) - Críticas
aos critérios utilizados para criação do Parque
Nacional Tumucumaque, no Estado do Amapá..... 01416

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO) 
Manifestação de voto contrário à Medida Provisó
ria n° 10, de 2001, sobre contratação temporária
de pessoal para substituição de servidores públi-
cos em greve. 01417

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem) - Louvor ao trabalho desenvolvido pelos
funcionários da Coordenação de Publicações do
Centro de Documentação e Informação, da Câ-
mara dos Deputados. 01418

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO 
Pela ordem) - Defesa de extensão aos policiais
civis e escrivães de reajuste salarial concedido
aos Delegados de Polícia do Estado de Rondô-
nia. 01418

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. 01418

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ) - Enca
minhamento de indicação ao Presidente da Re
pública para transmissão ao Governo dos Esta
dos Unidos da América da preocupação do Brasil

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (Blo
co/PFL - SC) - Apelo ao Presidente da Repú
blica e ao Ministro dos Transportes para início
imediato das obras de duplicação da BR-1 01, no
trecho do Município de Palhoça à divisa do Esta
do de Santa Catarina com o Estado do Rio Gran-
de do Sul. 01419

NELSON TRAD (PTB - MS) - Denúncia
de irregularidades praticadas por Wander Loubet,
Presidente do Diretório do Partido dos Trabalha-
dores do Estado de Mato Grosso do Sul... ...... ...... 01419

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Mani-
festação de pesar pelo falecimento do jornalista
paranaense Carlos Roberto Tavares. 01420

PAULO LESSA (PPB - RJ) - Epidemia de
dengue no Estado do Rio de Janeiro. 01421

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Utilização,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, do
término do racionamento de energia elétrica para
fins eleitoreiros. Falta de investimentos no setor.
Aumento abusivo de tarifas de energia elétrica.
Necessidade de reestruturação do Ministério de
Minas e Energia. Conveniência de adoção de
medidas asseguradoras do abastecimento de
energia elétrica........ 01421

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
MA. Pela ordem) - Assassinatos de crianças e
adolescentes no Município Paço do Lumiar, Esta-
do do Maranhão. Descaso das autoridades gover
namentais com a elucidação dos crimes............... 01422

EULER MORAIS (PMDB - GO) - Res
ponsabilidade do Governo Marconi Perillo, do
Estado de Goiás, pelo desempenho negativo do
setor industrial no último triênio. .. 01423

PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC) 
Transcurso do 4° aniversário de vigência do Có-
digo de Trânsito Brasileiro. 01424

ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP) - Re
sultado de pesquisa realizada pela Secretaria do
Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade do
Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
sobre os índices de pobreza e violência na Capi-
tal do Estado... 01424

SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE)
Artigo "Um País sem Planejamento", de Ronaldo
Rogério de Freitas Mourão, a respeito da adoção
do horário de verão no BrasiL....................... ......... 01425

NEUTON LIMA (Bloco/PFL - SP) - Defesa
de aprovação do Projeto de Lei n° 5.975, de
2001, proibitivo da aplicação de tatuagens e pier-
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cings em menores de idade. Entrevista do Prof. Banco do Brasil para abertura de linha de financi-
Artur Cerri sobre o tema........................................ 01426 amento a produtores de alho................................. 01436

MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela ordem)
- Conotação política de acusações contra a ad
ministração do Governador Zeca do PT, do Esta-
do de Mato Grosso do Sul. 01430

LUCI CHOINACKI (PT - SC) - Ação da
oradora junto ao Governo Federal para redução
dos prejuízos causados ao setor agrícola do sul
do País pela estiagem. 01430

ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Pela ordem) - Apresentação de projetos de lei
sobre vedação da cobrança de assinatura básica
pelas prestadoras de serviços telefônicos e sobre
direitos dos doadores de tecidos, órgãos e partes
do próprio corpo vivo para fins terapêuticos e de
transplante............ 01430

JOÃO GRANDÃO (PT - MS) - Improce-
dência de críticas contra o Governo Zeca do PT,
do Estado de Mato Grosso do Sul......................... 01431

JOSÉ L1NHARES (PPB - CE) - Lança
mento, pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, da Campanha da Fraternidade 2002 sobre
o tema "Fraternidade e Povos Indígenas - Por
uma Terra sem Males". 01432

DR. ROSINHA (PT - PR) - Responsabili
dade do Ministro José Serra, da Saúde, e dos
Governos Fernando Henrique Cardoso e
Anthony Garotinho pela epidemia de dengue no
Estado do Rio de Janeiro. 01432

JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ) - Com-
bate à epidemia de dengue no Estado do Rio de
Janeiro ..

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS)
- Artigo "A gasolina e o tomate" publicado pelo
jornal Zero Hora sobre reajuste, pela
PETROBRAS, nos preços de combustíveis.
Anúncio da apresentação de projetos de lei rela
tivos ao duplo domicílio eleitoral e à criação do
Sistema Nacional de Prevenção da Obesidade. ... 01433

NELSON PELLEGRINO (PT - BA) - Exce
lência da Campanha da Fraternidade de 2002,
promovida pela Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, sobre o tema "Fraternidade e Povos
Indígenas - Por uma Terra sem Males". Solicita
ção à Presidência de realização de sessão para
debate do assunto. 01434

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC) 
Precariedade do ensino a distância patrocinado
pelo Ministério da Educação.................................. 01435

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Fa
lecimento do ex-Secretário de Agricultura do
Estado de Goiás, Antônio Flávio Lima. Apelo ao

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem) - Indagação sobre atraso no
início da Ordem do Dia..... 01436

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Resposta
ao Deputado José Antonio Almeida. .. 01436

MARIA DO CARMO LARA (PT - MG) 
Lançamento, pela Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil, da Campanha da Fraternidade de
2002, sobre o tema "Fraternidade e Povos Indí-
genas - Por uma Terra sem Males" 01436

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Expectativa da
sociedade brasileira sobre o equacionamento,
pelo Congresso Nacional, da situação da área
de segurança pública e da epidemia de dengue
no Estado do Rio de Janeiro. Apoio à reintegra
ção de funcionários pela Fundação Nacional de
Saúde. 01437

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) - Anúncio de
apresentação de requerimento de convocação do
Ministro da Saúde, pela Comissão de Segurida
de Social e Família, para esclarecimento das ca-
usas da proliferação do dengue no País. 01438

ORLANDO DESCONSI (PT - RS) - Apoio
à proposta de cancelamento de parte das dívidas
de produtores rurais atingidos pela estiagem nos
Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de
Santa Catarina. Conveniência de rejeição do pro
jeto de lei sobre produção e comercialização de
alimentos transgênicos....... 01438

GILMAR MACHADO (PT - MG) - Críti
cas aos critérios adotados pelo Governo Federal
para concessão de emissoras de rádio e televi
são e para regulamentação do funcionamento
de rádios comunitárias.......................................... 01439

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ - Pela
ordem) - Indagação à Presidência sobre o início
da Ordem do Dia. 01440

NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA) 
Documento da Conferência dos Bispos do Mara-
nhão sobre a situação da área social do Estado.. 01440

PAULO DELGADO (PT - MG) - Carta en
caminhada pelo orador ao Jornal do Brasil em
resposta a entrevista do Deputado Milton Temer
sobre a política de alianças do Partido dos Traba-
lhadores. 01442

FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) 
Transcurso do 33° aniversário de fundação do
jornal O Diário, do Município de Osasco, Estado
de São Paulo. 01443

FERNANDO DINIZ (PMDB - MG) - Degra-
dação da Hidrovia do Rio São Francisco. Neces-
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sidade de providências das autoridades governa-
mentais sobre o assunto........................................ 01443

JOÃO TOTA (PPB - AC) - União da soci
edade brasileira organizada em torno da refor
mulação do modelo de segurança pública do
País. Preocupação com o ressurgimento de
doenças tropicais no Brasil, particu larmente a
dengue. Importância da desobstrução da pau
ta de votações da Casa. Escalada do desem
prego no País. Louvor à parceria do Governo
Federal com a população brasileira para en
frentamento da crise energética. Expectativa
da sociedade sobre a solução de questões de
interesse nacional. 01445

RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ) 
Urgente adoção de plano de segurança emer
gencial para inibição do crescimento do crime or-
ganizado na cidade do Rio de Janeiro. 01447

CARLOS SANTANA (PT - RJ) - Epide
mia de dengue no Estado do Rio de Janeiro.
Críticas à atuação das autoridades governa
mentais no combate ao agente transmissor da
doença. 01447

ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
Dia do Fotógrafo - 8 de janeiro, e do Dia do Men
sageiro - 6 de janeiro. Assunção, pelo gene
ral-de-brigada Jeannot Jansen da Silva Filho, ao
Comando de Aviação do Exército Brasileiro 
CAVEX, em Taubaté, Estado de São Paulo. Mani
festação de pesar pelo falecimento do ex-Verea
dor Noé Ribeiro Vieira, no Município de Cruzeiro,
Estado de São Paulo. 01449

FEU ROSA (PSDB - ES) - Perdas finance
iras do setor de exportação em decorrência de
barreiras impostas pelos países desenvolvidos.
Prioridade no incremento das exportações brasi-
leiras. 01453

PAULO ROCHA (PT - PA) - Violência pra
ticada pela Polícia Militar contra ocupantes da
área denominada Aurá, no Município de Ananin
deua, Estado do Pará. Desrespeito aos direitos
do cidadão. Inexistência de política habitacional
no País. 01453

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Transcurso do 85° aniversário de fundação do
Asilo de Mendicidade de Araraquara, Estado de
São Paulo - 21 de janeiro. Homenagem póstuma
ao empresário paulista José Bonifácio Coutinho
Nogueira, fundador da Empresa Pioneira de Tele-
visão - EPTV. 01454

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Importância da participação da sociedade brasi
leira no processo de desenvolvimento da agricul-
tura e na preservação do meio ambiente. ..... ........ 01455

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) 
Transcurso do 5° aniversário do Município de Ta
marana, Estado do Paraná - 1° de janeiro. Parti
cipação na inauguração de instalações da Asso
ciação Cristã Evangélica Sul-Americana no Muni
cípio de Londrina, Estado do Paraná. Criação,
pela entidade, da Faculdade Teológica Sul-Ame-
ricana..... 01456

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Dissemi
nação da violência no Brasil. Conveniência de
adoção, pelas autoridades governamentais, de
medidas concretas para o enfrentamento da cri-
minalidade no País. 01457

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Denúncias
veiculadas pelo jornal O Globo sobre manipula
ção de dados estatísticos acerca da violência no
Estado do Rio de Janeiro. 01458

JOSÉ ALEKSANDRO (Bloco/PSL - AC) 
Regozijo com a aprovação, pela Casa, da pro
posta de regulamentação do instituto da imunida
de parlamentar. Expectativa de realização da re-
forma do Poder Judiciário. 01459

DILCEU SPERAFICO (PPB - PR) - Louvor
ao apoio de entidades representativas do setor
de agronegócios, particularmente da Associação
Nacional de Defesa Vegetal, à criação do Institu
to Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias. .. 01460

V - Ordem Do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitação
aos Deputados de comparecimento ao plenário
para apreciação da Ordem do Dia............... 01472

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 9, de
2001, que dispõe sobre o alongamento de dívi
das originárias de crédito rural, de que trata a Lei
n° 9.138, de 29 de novembro de 1995, e dá ou-
tras providências. 01 472

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de retirada da medida provisória da pauta
da presente sessão. 01472

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem)
- Pedido de retirada do requerimento. 01472

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
to da solicitação do Deputado Walter Pinheiro. ..... 01472

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista do Congresso Nacional, o Sr. Deputado
CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO). 01472

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
WALTER PINHEIRO (PT - BA). 01478

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão..... 01478



01489

01489

01489

01488

01488

01487

01489

01488

01488

01488

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL MG),
RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR), LUIS
CARLOS HEINZE (PPB - RS), WAGNER ROSSI
(PMDB - SP), XICO GRAZIANO (PSDB - SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), IRIS
SIMÕES (PTB - PR) ..

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

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem)-
Pedido de verificação de votação .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indeferi
mento da solicitação do Deputado João Grandão.

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB - MA), JOÃO GRANDÃO (PT - MS),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE),
JOÃO GRANDÃO (PT - MS), JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC) .

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem) - Retirada do destaque de bancada
para votação em separado da Emenda n° 12.......

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem) - Retirada do destaque de bancada
para votação em separado da Emenda n° 13.......

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem)
Manutenção do destaque de bancada para vota-
ção em separado da Emenda n° 18 ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda n° 18 ..

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sra. Deputada LUCI CHOINACKI (PT
-SC) .

01480

01480

01480

01479

01486

01486

01484

01486

01486

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela ordem)
- Pedido de retirada do requerimento .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão até as 19h ..

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
projeto de lei de conversão oferecido pelo Relator
da Comissão Mista, ressalvados os destaques.....

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados INÁCIO
ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE), L1NCOLN
PORTELA (Bloco/PSL - MG), IRIS SIMÕES
(PTB - PR), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT 
SC), LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS), JOÃO
GRANDÃO (PT - MS), WALDEMIR MOKA
(PMDB - MS), XICO GRAZIANO (PSDB - SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) .

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação
do projeto .

Declaração de prejudicialidade da Medida
Provisória n° 9, de 2001, e das emendas apre
sentadas na Comissão Mista, ressalvados os
destaques .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento para votação em glo
bo dos destaques simples apresentados à medi-
da provisória ..
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Usaram da palavra para encaminhamento Projeto de Lei de Conversão apresentado à Me-
da votação os Srs. Deputados LUIZ CARLOS dida Provisória n° 9, de 2001................................. 01487
HAULY (PSDB - PR), FERNANDO CORUJA
(Bloco/PDT - SC). 01478

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de adiamento da votação da medida provi-
sória por duas sessões....... 01479

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado CUNHA BUENO (PPB -
SP)......................................................................... 01486

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição dos destaques simples............................. 01486

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem) - Retirada dos destaques do Partido
da Frente Liberal. 01487

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
com vistas à supressão da expressão "acrescido
da variação do preço mínimo da unidade de pro
duto vinculado", constante do § 3° do artigo 1° do

Usou da palavra para encaminhamento da
votação a Sra. Deputada LUCI CHOINACKI (PT
- SC). 01490

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL MG),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC), LUIS
CARLOS HEINZE (PPB - RS), WAGNER ROSSI
(PMDB - SP), XICO GRAZIANO (PSDB - SP),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE)... ......... 01491

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição da
emenda..................... 01492



01499

01502

01502

01501

01502

01502

Usou da palavra para proferir parecer às
Emendas de Plenário, em substituição à Mesa
Diretora, o Sr. Deputado EFRAIM MORAIS (Blo-
co/PFL - PB). 01506

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do substitutivo adotado pela Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação. ... .... 01506

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP) -
MARÇAL FILHO (PMDB - MS). 01507

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista, o Sr. Deputado FREIRE JÚNIOR (PMDB -
TO) .

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Mesa Diretora, o Sr.
Deputado EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL - PB). ... 01503

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão. 01505

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anúncio
de sessão extraordinária para a presente data. ... 01505

Anúncio da existência de Emendas de Ple-
nário......... 01505

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 ROBSON TUMA (Bloco/PFL - SP). 01505

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

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

Votação e aprovação do parecer do Relator
pela inadmissibilidade .

Encaminhamento da matéria à Comissão
Mista para elaboração do projeto de decreto re-
gulativo .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA),
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução n° 27-A,
de 1999, que altera artigos do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, criando a Comissão
Permanente da Câmara dos Deputados de Segu
rança Pública e Prevenção, Fiscalização e Com-
bate às Drogas. 01503

01496

01496

01497

01494

01496

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como lí
der) - Retrospecto da atuação do orador como
Líder da bancada do Partido dos Trabalhadores
na Câmara dos Deputados .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Excelência
da atuação do Deputado Walter Pinheiro à frente
da Liderança do Partido dos Trabalhadores .

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

JOÃO PAULO (PT - SP Como Líder) 
Compromisso do orador Como Líder da bancada
do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos
~~~~ .

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem) - Informação à Presidência sobre o desli-
gamento de microfones no plenário .
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Votação e aprovação da emenda de reda- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deferimen-
ção e da redação final. 01492 to da solicitação do Deputado Professor Luizinho. 01499

Encaminhamento da matéria ao Senado
FederaL.................................................................. 01494

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Miro Teixeira. 01497

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Como Líder) - Despedida do orador da lideran
ça do Partido Comunista do Brasil. Saudação ao
novo Líder do partido, Deputado Haroldo Lima.. ... 01497

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Como
Líder) - Fornecimento ao jornalista Anselmo
Góes, pela assessoria do orador, de informação
incorreta sobre comentários do Comandante do
32° Batalhão de Infantaria Motorizada a respeito
de dificuldades materiais enfrentadas pelo Exér-
cito brasileiro....... 01498

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem) - Eleição do Deputado José Antô
nio Almeida para a Liderança do Partido Socialis-
ta Brasileiro. .. 01498

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem) - Agradecimento pela eleição
do orador para a Liderança do Partido Socialista
Brasileiro. 01499

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 10, de
2001, que altera a Lei n° 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Fe-
deral, e dá outras providências.............................. 01499

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or-
dem) - Retirada do requerimento de adiamento
da discussão da medida provisória. .. 01499



01530

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de retirada de pauta da Proposta de
Emenda à Constituição n° 407-B, de 2001.. ..........

JOÃO PAULO (PT - SP - Pela ordem) -
Retirada do requerimento. 01530

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados JOÃO PAULO (PT - SP), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC). 01530

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mento ao Plenário sobre a inscrição de oradores
para discussão da matéria. 01531

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem) - Desistência do uso da palavra para dis-
cussão da matéria. 01532

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem) - Solicitação aos oradores de de
sistência do uso da palavra para discussão da
matéria. 01532

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados SÉRGIO MIRANDA (Blo
co/PCdoB - MG), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB
- PR), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP), RICARDO
BERZOINI (PT - SP), GERMANO RIGOTTO
(PMDB - RS), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB -
SP), GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL)...... 01532

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão.................................. 01537

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados SÉRGIO
MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG), LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB - PR), JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO (Bloco/PDT - SP), GERSON PERES
(PPB - PA). 01537

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação em
1° turno, do Substitutivo da Comissão Especial,
ressalvados os destaques. 01539

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre inexistência de consen-
so para votação de emenda aglutinativa. .. 01543

01508

01509

01508

01508

Declaração de prejudicialidade da Emenda
de Plenário n° 3 .

Promulgação da Resolução n° 27 de 2002 ..

Apresentação de proposições:

LUCI CHOINACKI E OUTROS, LUCI
CHOINACKI, CHIQUINHO FEITOSA, CESAR
BANDEIRA E INOCÊNCIO OLIVEIRA, JOÃO
MAGNO, FERNANDO ZUPPO, ANTONIO
FEIJÃO, LAMARTINE POSSELA, ALEXANDRE
CARDOSO, PAULO JOSÉ GOUVÊA, ALMEIDA
DE JESUS, RICARDO BERZOINI, RAFAEL
GRECA, RUBENS BUENO, PADRE ROQUE E
JOÃO PAULO, CHICO SARDELLI E OUTROS,
FERNANDO FERRO, AGNELO QUEIROZ, ANA
CORSO, MARCOS ROLlM, MARCOS AFONSO,
WIGBERTO TARTUCE, PAULO OCTÁVIO E
INOCÊNCIO OLIVEIRA, FERNANDO FERRO E
WALTER PINHEIRO, WALTER PINHEIRO, FEU
ROSA, ENIO BACCI, ANGELA GUADAGNIN,
RONALDO VASCONCELLOS, POMPEO DE
MATTOS, MÁRCIO REINALDO MOREIRA, LUIZ
CARLOS HAULY, OSMAR TERRA, ANA CORSO
E SRS.LíDERES, VANESSA GRAZZIOTIN,
MARCELO BARBIERI, FERNANDO GABEIRA,
RONALDO VASCONCELLOS, VANESSA
GRAZIOTIN, RfTA CAMATA E SRS.lÍDERES,
ORLANDO FANTAZZINI, MARÇAL FILHO,
RONALDO VASCONCELLOS, WALTER
PINHEIRO, NORBERTO TEIXEIRA, LUIZA
ERUNDINA, REGINALDO GERMANO E
OUTROS, PROFESSOR LUIZINHO, JOSÉ
PIMENTEL, PAULO JOSÉ GOUVÊA, ORLANDO
FANTAZZINI E ANA CORSO, FERNANDO
FERRO E OUTROS, JOSÉ PIMENTEL ..

Fewrciro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01079

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da emenda oferecida pelo Relator da aprovação de requerimento de inversão da pauta
Mesa Diretora. 01508 para votação do item 2 em primeiro lugar. 01530

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discus
são, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 407-B, de 2001, que acrescen
ta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. .. 01530

Votação e aprovação das Emendas de Ple
nário nOs 1, 2 e 4, com parecer favorável. Votação
e aprovação da redação final. ..

VI - Encerramento

4 - ATA DA 78 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 48 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 20 DE
FEVEREIRO DE 2002.

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111- Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20-2-2002

IV - Ordem do Dia



01564

01562

01563

01562

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
HENRIQUE FONTANA (PT - RS).......................... 01564

Usaram da palavra pela ordem, para regis-
tro de voto, os Srs. Deputados OSMAR TERRA
(PMDB - RS), PEDRO CHAVES (PMDB - GO). .. 01564

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, as Sras. Deputadas ANA CATARINA
(PMDB - RN), MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ) ...

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), JOÃO PAULO (PT - SP),
EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE), JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA), INOCÊNCIO OLIVEIRA
(Bloco/PFL - PE), CABO JÚLIO (Bloco/PST -
MG), ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) ..

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

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados MIRIAM REID
(Bloco/PSB - RJ), EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB 
CE), HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB -
RN) .01548

01547

01548

01544

01547

01547

01545

01544

01547

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Plenário sobre a admissibilidade da
emenda aglutinativa .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem) - Apresentação de voto em separado.

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RICARDO
BERZOINI (PT - SP), FERNANDO GABEIRA
(PT - RJ), MOREIRA FERREIRA (Bloco/PFL -
SP), CARLOS SANTANA (PT - RJ)... 01548

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem) - Anúncio de apresentação de recurso à
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda-
ção contra a decisão da Presidência ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CABO
JÚLIO (Bloco/PST - MG), JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), RUBENS BUENO
(Bloco/PPS - PR), FERNANDO GONÇALVES
(PTB - RJ), ODELMO LEÃO (PPB - MG), JOÃO
PAULO (PT - SP), JUTAHY JUNIOR (PSDB 
BA), MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE) ..

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem) - Ocorrência de falha no painel ele-
trônico de votação .

()jORO QUlllta-fima 2\ mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à Usou da palavra para orientação da res-
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de pectiva bancada o Sr. Deputado MIRO TEIXEIRA
Sá. 01543 (Bloco/PDT - RJ)................................................... 01549

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL Deputados POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT
- PE), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP), - RS), L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG). . 01549

RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG). 01543 PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 01549

Aprovação do Substitutivo da Comissão
Especial, ressalvados os destaques...................... 01549

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento para votação em glo
bo dos destaques simples apresentados à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 407-B, de
2001, com exceção do destaque do inciso 11 do
art. 85....................... 01560

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição dos destaques simples... 01560

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
Emenda Aglutinativa n° 1. 01560

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 01561

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reiteração
da decisão da Presidência sobre a votação da
emenda mediante acordo. 01561

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), MUSSA DEMES (Bloco/PFL
- PI) .

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem) - Ra
zões do voto favorável à proposta de prorrogação
do prazo de vigência da Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ARNALDO
MADEIRA (PSDB - SP) .

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem) 
Declaração de voto de membros do Partido dos
Trabalhadores acerca da prorrogação da Contri
buição Provisória sobre Movimentação Financei-
ra .
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LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem) 
Indagação à Presidência sobre a revisão das me
didas de racionamento de energia elétrica na Câ
mara dos Deputados, especialmente com relação
ao horário das sessões plenárias .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Luiz Sérgio ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAULO DE ALMEIDA
(Bloco/PFL - RJ) ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado RUBENS
BUENO (Bloco/PPS - PR) .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL - PE.
Pela ordem.) - Esclarecimento sobre a partici
pação do Deputado Paulo Magalhães no proces
so de criação do Fundo de Combate à Erradica
ção da Pobreza. Pedido à Presidência de encer-
ramento da sessão ..

Presidente (Aécio Neves) - Resposta ao
Deputado Inocêncio Oliveira .

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA),
JOÃO PAULO (PT - SP), POMPEO DE
MATTOS (Bloco/PDT RS), L1NCOLN
PORTELA (Bloco/PSL - MG), VIRGíLIO
GUIMARÃES (PT - MG) .

JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem)
- Apresentação de requerimento para realização
de sessão solene em homenagem ao jornal Diá
rio da Manhã, de Goiânia, Estado de Goiás.........

DARCíSIO PERONDI (pMD8 - RS. Pela
ordem) - Repúdio à invasão do Gabinete do
Deputado Confúcio Moura por grupo de agricul
tores apoiados por membros do Partido dos
Trabalhadores .

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

Aprovação da Emenda Aglutinativa n° 1 .

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem) - Réplica ao pronunciamento do Deputado
Darcísio Perondi. Contrariedade à aprovação de
projeto de lei sobre produção e consumo de ali-
mentos transgênicos .

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

01565

01565

01565

01565

01565

01565

01566

01567

01567

01567

01567

01579

01580

TELMA DE SOUZA (PT - SP Pela ordem)
- Apoio ao pronunciamento do Deputado Orlan
do Desconsi. Reformulação do modelo político,
da estrutura dos organismos policiais e implanta
ção de políticas sociais, como condição de efeti-
vo combate à violência reinante no País ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado HAROLDO BEZERRA
(PSDB- PA) .

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem)
- Importância do aprofundamento da discussão
sobre a propositura referente à produção e con
sumo de alimentos transgênicos. Posse dos
membros da Associação Cultural dos Amigos do
Piauí. Posicionamento contrário à prorrogação da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira - CPMF. .

LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Pela
ordem) - Transcurso do 75° aniversário de funda
ção da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul. ..

PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF. Pela
ordem) - Posse da Diretoria da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários, em Brasília, Distrito
Federal. Regozijo com a instalação da Agência
na Capital do País ..

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado PAES LANDIM (Blo-
co/PFL - PI) .

V - Encerramento

5 - PARECERES - Projetos de Lei nOs
2.501-C/92, 427-B/95, 2.402-A/96, 4.089-C/98,
4.586-C/98, 1.41 0-A/99, 1.894-8/99, 2.672-B/00,
3.050-8/00, 3.289-8/00, 3.364-8/00, 3.429-B/00,
4.295-A/01, 4.354- /01 e 4.457-A/01.. ..

6 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC nO 306-A/00 (Plano Nacional de
Cultura), em 20-2-02 .

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

SUPLEMENTO
Resolução n° 27/02 - Cria a Comissão

Permanente de Segurança Pública e Combate
ao crime Organizado, Violência e Narcotráfico,
sairá publicada em suplemento a este Diário.
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01580
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01581

01581

01583

01628
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a) José Aleksandro da Silva, brasileiro,
casado, Deputado Federal, Vereador e Pri
meiro-Secretário da Câmara Municipal de
Rio Branco - AC à época dos fatos tidos por
criminosos, domiciliado à SOS 311, Bloco 1,
apt. 201, Brasília - DF;

b) Gisélia Nascimento da Silva, bra
sileira, solteira, filósofa, Vereadora e Pre
sidente da Câmara Municipal de Rio
Branco - AC à época dos fatos tidos por
criminosos, domiciliada à Rua Saturno,
19, Bairro Adalberto Aragão, Rio Branco
- AC;

c) Alberto Carlos de Albuquerque,
brasileiro, solteiro, técnico em contabili
dade, coordenador de finanças da Câma
ra Municipal de Rio Branco - AC à época
dos fatos tidos por criminosos, domicilia
do no Conjunto Nova Esperança, quadra
61, casa 33, Rio Branco - AC;

d) José Filho de Andrade, brasileiro,
casado, servidor público estadual, assessor
do então Vereador José Aleksandro à época
dos fatos tidos por criminosos, atualmente
recolhido no Presídio Público Federal em
Rio Branco - AC;

pelos fatos a seguir narrados:

Inquérito n° 1.613-6/140 - AC

Relator: Exmo Sr. Ministro Sydney Sanches

Autor: Ministério Público Federal

Indicados: José Aleksandro da Silva, Gisélia Nasci
mento da Silva, José Filho de Andrade, Alberto Car
los de Albuquerque

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator,

O Ministério Público Federal, com funda
mento nos arts. 129, inciso I, da Constituição Fe
deral e 24 do Código de Processo Penal, e tendo
em vista o contido no presente inquérito penal
originário, vem, perante esse Colendo Supremo
Tribunal Federal, oferecer denúncia em desfavor
de:

11 - LEITURA DA ATA

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

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

O SR. PROFESSOR LUIZINHO, servindo como
10 Secretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

Of. n° 4.482

Brasília, 19 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Inquérito n° 1.613
Denunciados: José Aleksandro da Silva
Gisélia Nascimento da Silva
José Filho de Andrade
Alberto Carlos de Albuquerque

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência se digne submeter
à Câmara dos Deputados, nos termos do art. 53, §
10, da Constituição, pedido de licença, para que o
Supremo Tribunal Federal possa apreciar a denún
cia constante dos autos do processo acima referido
(cópia anexa), oferecida contra o Deputado Federal
José Aleksandro da Silva.

Atenciosamente, - Ministro Sydney Sanches,
Relator.

Do Exmo Sr. Sydney Sanches, Ministro-Rela
tor do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes
termos:

Ata da 48 Sessão, Solene, Matutina,
em 20 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Paulo Rocha, 3° Secretário; Professor Luizinho,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO Parecer n° 13.978/GB
(Às 9 horas e 20 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.



9. Ocorre que, como restou provado no curso
das investigações, todo o processo de participação
no curso foi forjado, com a intenção de que os de
nunciados José Aleksandro e José Filho de Andrade
desviassem o valor das diárias em proveito patrimo
nial próprio.

10. Como apurado nos autos, são falsos os
certificados de fls. 338/339, supostamente expe
didos pela Escola Superior de Administração Fa
zendária - ESAF em nome de José Aleksandro
da Silva e de José Filho de Andrade. É que con
forme declarou a fls. 228 a il. Diretora-Geral da
ESAF em resposta a oficio de Vossa Excelência,
os denunciados não participaram do curso de
"Gestão Urbana e Municipal" realizado por aquela
respeitável instituição pública federal. O fato,

6. Note-se que figuram como ordenadores de
despesas o primeiro denunciado, José Aleksandro
da Silva, na qualidade de Primeiro Secretário, e a
segunda denunciada, Gisélia Nascimento da Silva,
na qualidade de Presidente da Mesa Diretora. Os
referidos gastos foram empenhados pelo Chefe do
Setor de Finanças da Câmara de Vereadores, Alber
to Carlos Albuquerque (fls. 329).

7. Além desse valor correspondente às diári
as, consta do citado processo administrativo a
Nota de Empenho n° 427/1999, no valor de
R$1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais), re
ferente a supostas taxas de inscrição, destinada
à Escola Superior de Administração Fazendária 
ESAF (fls. 333/334), bem como a importância de
R$2.184,14 (dois mil cento e oitenta e quatro rea
is e quatorze centavos), referente às passagens
aéreas no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco,
conforme documentos de fls. 335/336. Todas es
tas despesas foram autorizadas pela Mesa Dire
tora, composta pelos dois primeiros denunciados,
e empenhadas e pagas pelo terceiro denunciado.

s. Ao retornar da viagem, o então Vereador
José Aleksandro apresentou "relatório", a fim de
comprovar sua participação no evento (fls. 340/341),
asseverando que o curso ministrado "enriqueceu
seu conhecimento no papel de administrador". Jun
tou também dois certificados de participação no cur
so, expedidos em seu nome e no nome do quarto
denunciado José Filho de Andrade, supostamente
fornecidos pela Escola Superior de Administração
Fazendária - ESAF (fls. 338/339).

2. Os fatos objeto de investigação no pre
sente apuratório também ensejaram a abertura
do Inquérito Civil Público n° 23/99 pelo Ministério
Público do Estado do Acre, destinado a investigar
os atos de improbidade administrativa cometidos
no âmbito da Câmara Municipal de Rio Branco
(fls. 13/51).

3. Efetivamente, os elementos probatórios
colhidos na fase inquisitorial demonstram a toda
evidência que, no ano de 1999, o atual Deputado
Federal José à época dos delitos Vereador e 10
Secretário da Mesa da Câmara do Município de
Rio Branco - AC, cometeu os crimes antes refe
ridos com a participação da então Presidente da
Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, Gisélia
Nascimento da Silva, do Chefe do Setor de Fi
nanças da Câmara de Vereadores, Alberto Carlos
Albuquerque, e de José Filho de Andrade, um
dos beneficiários dos recursos desviados, na
qualidade de tio e assessor do citado parlamentar
federal.

4. José Aleksandro da Silva, quando Primeiro
Secretário da Mesa Diretora, em 27-7-1999, reque
reu a Presidente da Câmara Legislativa de Rio
Branco - AC, Gisélia Nascimento da Silva, sua parti
cipação e de seu tio e assessor José Filho de
Andrade no curso "Gestão Urbana e Municipal" que
seria realizado em Brasília - DF, no período de
23-8 a 3-9 daquele ano, Processo Administrativo n°
375-A, pela ESAF - Escola de Administração Fa
zendária (fls. 34/35).

5. O requerimento do parlamentar foi pronta
mente atendido, ensejando a expedição da Portaria
nO 405/99 (fis. 36), na qual a Vereadora Gisélia Nas
cimento da Silva autorizou a viagem de ambos, con
cedendo-lhes 13,5 (treze e meia) diárias, o que im
portou no pagamento de R$6.200,82 (seis mil, du
zentos reais e oitenta e dois centavos) para cada

Fevereiro oe 2002 DIÁRIO DA CÁMAI~ DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01083

I - Da Dinâmica dos Fatos um, conforme cópia das notas de empenho de fls.
329 e 332 e cópia do cheque de fls. 331.

1. Em 1° de março do ano de 2000, requisitei
perante esse Excelso Pretória a instauração do pre
sente inquérito originário, a fim de apurar o envolvi
mento do Deputado Federal José Aleksandro da Sil
va, da então Presidente da Câmara Municipal de
Rio Branco - AC Gisélia Nascimento da Silva, e dos
servidores daquele órgão legislativo José Filho de
Andrade e Alberto Carlos de Albuquerque na prática
dos crimes de peculato e de falsificação de docu
mento público, descritos, respectivamente, nos arts.
312 e 297 do Código Penal (fls. 2/6).



15. Gisélia Nascimento da Silva, na quali
dade de Presidente da Mesa Diretora daquela
Casa Legislativa, teve participação fundamental
para o êxito dos delitos perpetrados pelo acusa
do José Aleksandro e José Filho de Andrade.
Em seu interrogatório, fls. 358/359, disse que
autorizou a viagem dos denunciados José Alek
sandro e José Filho de Andrade por entender
que seria "interessante" a participação destes no
mencionado curso. Não explicou de maneira
convincente sobre os documentos que integram
o Processo Administrativo n° 375-A (tais como
notas de empenho e cheques). Ciente de que os
denunciados acima citados não iriam efetiva
mente participar do curso, mas sim "embolsar" o
valor das diárias, a ora denunciada, mediante
auxílio, concorreu para a prática do peculato,
com vontade livre e consciente voltada à produ
ção do resultado criminoso, contribuindo materi-

11 - Das Condutas Perpetradas Pelos
Denunciados
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aliás, foi confirmado pelos próprios denunciados no valor de R$1.560,00, para pagamento das ta-
(fls. 259 e 368/369). xas de inscrição) e fls. 43 (Nota de Empenho n°

430, no valor de R$2.118, 14, para pagamento de
duas passagens aéreas), confirma que as assina
turas apostas são suas, mas quanto aos docu
mentos de fls. 48/49 (relatório firmado pelo pró
prio José Aleksandro, informando à Presidente
da Câmara a sua participação no curso) admite
que "parecem com a do interrogado e, provavel
mente, tenha sido assinada no meio de outros
processos, tendo certeza de que trata-se de frau
de, sendo certo que assinou muitos processos na
Câmara Municipal sem lê-los totalmente."
(fls.259). Dessume-se, portanto, que o denuncia
do, agindo com vontade livre e consciente, dirigi
da à produção do resultado criminoso, desviou o
valor das diárias pagas em proveito patrimonial
próprio, vale dizer, ao invés de participar do cur
so autorizado pela Câmara Municipal, utilizou os
recursos em finalidade diversa. Ademais, para
justificar sua participação no curso - que efetiva-
mente dele não fez parte - o denunciado, agindo
com vontade livre e consciente, falsificou docu
mento público - os certificados da ESAF (fls.
338/339) - em co-autoria com o denunciado José
Filho de Andrade. Ainda, imbuído de vontade li
vre e consciente, inseriu declaração falsa com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, atestar sua participação em
um seminário que sequer havia, de fato, se inscri
to. Está, pois, incurso nas penas dos arts. 312,
caput; 297, § 1°; e 299, parágrafo único, na for
ma do art. 69, todos do Código Penal.

11. Por outro lado, impende ressaltar que as
assinaturas em nome da ESAF constantes na
Nota de Empenho n° 427/1999 (atestando que re
cebeu a importância de R$1.560,00) e na cópia
do cheque n° 605977, são falsas (fls. 333/334). É
que a ESAF jamais mandou qualquer funcionário
seu ao Estado do Acre para receber taxas de ins
crição em cursos, principalmente no presente
caso, onde os denunciados sequer efetivaram
suas inscrições.

12. É de se concluir, pois, que todo o proces
so foi forjado com o objetivo de desviar recursos
públicos municipais pertencentes à Câmara de
Vereadores do Município de Rio Branco, capital
do Estado do Acre.

13. Demonstrada a forma pela qual os de
nunciados forjaram processos de pagamento refe
rente a despesas inexistentes, causando, com
isso, prejuízos ao erário municipal de Rio Bran
co-AC, passa-se à pormenorização das condutas
dos denunciados:

14. O atual Deputado Federal José Aleksan
dro da Silva, à época dos delitos Vereador e 1°
Secretário da Mesa da Câmara do Município de
Rio Branco AC, interrogado pela autoridade poli
ciai (fls. 256/261), confirmou ser o requerente da
viagem e que, realmente, esteve em Brasília no
período de 23-8 a 03-9 de 1999, mas que não
participou do curso devido a uma "infecção intes
tinal". Afirmou peremptoriamente que os certifica
dos de participação no curso são falsos, "uma
vez que não o realizou, não sabendo informar
quem foi o responsável pela sua contrafação"
(fls. 259). Ainda, o interrogado confessou que
com relação ao dinheiro das diárias o recebeu
por meio de cheque, não recordando se deposi
tou ou se sacou na caixa do banco" (fls. 259),
acrescentando que não devolveu as diárias rece
bidas "por ter trabalhado na Câmara dos Deputa
dos." (fls. 260). Em relação aos documentos de
fls. 34 (capa do Processo Administrativo n°
375-A), fls. 35 (requerimento solicitando as parti
cipações no curso), fls. 39 (Nota de Empenho n°
427, no valor de R$1.560,00, para pagamento
das taxas de inscrição), fls. 42 (cópia do cheque
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almente para o crime por meio de aposição de
sua assinatura nas notas de empenho de fls.
329 e 332 e cheque de fls. 331 (cópia). Está,
pois, incursa nas penas dos arts. 312, caput, na
forma do art. 29, do Código Penal.

16. O Chefe do Setor de Finanças da Câma
ra de Vereadores, Alberto Carlos Albuquerque,
corroborou todo o processo fraudulento em preju
ízo da administração pública municipal. Assinou
toda a documentação constante do processo ad
ministrativo que redundou no pagamento de diári
as e passagens aos acusados José Aleksandro e
José Filho de Andrade. Foi omisso quanto aos
padrões exigidos pelo seu cargo a fim de evitar
os pagamentos efetuados. Por não observar o
dever de cuidado a que estava obrigado pelas cir
cunstâncias, concorreu para a empreitada crimi
nosa, na medida em que facilitou para que José
Aleksandro e José Filho de Andrade praticassem
a conduta delituosa de peculato. Está, pois, in
curso nas penas do art. 312, § 2°, do Código Pe
naI.

17. José Filho de Andrade, um dos benefi
ciários da suposta viagem e tio e assessor do ci
tado parlamentar federal, atualmente custodiado
no Presídio federal de Rio Branco-AC, confirmou
em seu depoimento que empreendeu a viagem
com o primeiro denunciado, mas não participou
do curso promovido pela ESAF (fls. 368/369).
Conclui-se, portanto, que o denunciado, agindo
com vontade livre e consciente, dirigida à produ
ção do resultado criminoso, desviou o valor das
diárias pagas em proveito patrimonial próprio,
vale dizer, ao invés de participar do curso autori
zado pela Câmara Municipal, utilizou os recursos
em finalidade diversa. Ademais, para justificar
sua participação no curso - que efetivamente dele
não fez parte - o denunciado, agindo com vontade
livre e consciente, falsificou documento público 
os certificados da ESAF (fls. 338/339) - em
co-autoria com o denunciado José Aleksandro.
Está, pois, incurso nas penas dos arts. 312, ca
put e 297, § 1°, na forma do art. 69, todos do Có
digo Penal.

111 - Conclusão

Por conseguinte, requer o Ministério Públi
co Federal a esse Colendo Supremo Tribunal
Federal seja recebida e, ao final, julgada proce-

dente a pretensão punitiva deduzida na presente
denúncia - após solicitação de licença prévia à
Câmara dos Deputados, conforme determina o
art. 53, § 1°., da Constituição Federal, em rela
ção ao Deputado José Aleksandro da Silva - no
tificando-se os denunciados, na forma do art. 4°,
caput, da Lei n° 8.038/90, para serem interroga
dos e acompanharem a ação penal.

18. Requer, por derradeiro, com fundamento
em reiterada e firme jurisprudência deste Colendo
Supremo Tribunal Federal, caso a Câmara dos De
putados não delibere sobre o pedido de licença do
primeiro denunciado em 90 dias, seja o processo
desmembrado, para que a ação prossiga em rela
ção aos outros denunciados, que não possuem
prerrogativa de foro, perante a Justiça Federal do
Acre (tendo em vista o crime de falsificação de do
cumento público praticado em detrimento da ESAF,
órgão do Ministério da Fazenda).

Pede deferimento.
Brasília, 19 de novembro de 2001. - Geraldo

Brindeiro, Procurador Geral da República.

À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação. Publique-se.

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

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

Oficio n° 37 (CN)

Brasília, em 20 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do §
80 do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processado
da Medida Provisória n° 14, de 2001, que "dispõe sobre
a expansão da oferta de energia emergencial e dá ou
tras providências".

Informo, por oportuno, que à Medida não foi ofere
cida nenhuma emenda e que a Comissão Mista designa
da não se instalou.

Atenciosamente, Senador Ramez Tebet, Pre
sidente do Senado Federal.
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CN MPV 00014/2001 de 21/12/2001

Fevereiro de 2002

Identificaçio

Outros Números

Autor

Ementa

Encaminhado a

Última Ação

Tramlteções

Número na origem: MSG 01418 2001 (em: 21/12/2001)
Órgio de origem: PRESlDENCIA DA REPUBUCA

OI MCN 784/2001

EXTERNO - Presidência dEI República

Dispõe sobre 11 expllnsão de oferte de energia emergencial e dá outras providincias.

SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

OI MPV 00014/2001
Data: 26/12/2001
Local: SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Sltuaçio: AGUAADANDO LEITURA
Texto: Ao Plenário para deslgnaçio da Comissão Mista e estabelec:imElnto do C11lendárlo para tramltaçio da
matéria.

1mI!'11m ordenal;ão de.tramilaQÕes (Dala lSC!j!ndente)

CN NPV 00014/2001

20/02/2002 SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofício nO 37 (CN), de 20.02.02, encaminhando o Processado da referida MedidEl
ao Prasidente da Cimara dos Deputados, conforme o art. 62 da Constituição
Federal, com e redação deda pela Emenda Constitucional na 32.

20/02/2002 SSEXP • SU'lSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às •5 :44 hs.

20/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecretaria de expediente com destino à Câmara dos Deputados (§ 80 , do
art. 62 da Constltulçllo Federal) tendo em vista o término do prazo na Comissão
Mista.

20/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexada folha nO 25, referente ao Oficio do Líder do PFL dEI Câmara dos
Deputados de substltulçio de membros para compor a Comissão Miste
destinada a apreciar a Medida Provisória.

20/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexadas fls. nas 06 e 24, rafarentes à Mansagam nO 784/2001-CN.

20/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Esgotado o prezo regimental, sem instalação da Comissão Mista, matoírie
encaminhada à SSCLCN.

20/02/2002 SACM - SERVIço DE APOIO COMISSÕES MISTAS
No prezo regimental não foi apresentada emenda à Medida.

26/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
A Presidincilo comunlCII ao Plenário adoçio da referida medida, em 21.12.2001,
e publicada no dia 21 do mesmo mês e eno.. De ecordo com as Indicações das
Uderanças, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de amitir parecer
sobre a matéria, com Senadores Titulares: PMDB Renan calheiros e Nabor
Júnior; PFL José Agripino e Francelino Pereira; BLOCO ( PSDB/PPB) Geraldo
Mala; Bloco Oposlçio lPT/PDT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB Ademir Andrade;
PTB Carlos Patrocínio; Suplentes: PMDB Gill/am Borges e Juvênclo da Fonseca;
PFL Romeu Tuma e Leomar Quintanilha; BLOCO ( PSDB/PPB) Pedro Plva; Bloco
Oposição (PT/PDT/PPS) Sebastião Rocha; PSB Roberto Saturnlno; PTB Arlindo
Porto e os Srs. Deputadas Titulares: PSDB Jutahy Junior e Nart '? Rodrigues;
Bloco (PFl/PST) Inocênlo Oliveira e Abelardo Lupion; PMDB Ge dei Vieira Uma;
PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo Leio; ( PSDC) Fernando Zuppo; Suplentes:
PSDB carlor Batata e Sebastião Madeira; Bloco (PFl/PST) Ariston Andrae e
Corauc:i Sobrinho; PMDB Albérico Filho; PT Aloizio Mercadante Gerson Peres,

juntamenta com o estabelecimento do calendário, anexada ao processado. A
SACM.

Publicação em 27/12/2001 na DSF páginas: 32209 - 32210 ( Ver di4rio )

26/12/2001 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO'
Situação: AGUARDANDO LEITURA \
Ao Plenária para designação da Comissão Mista e estabelecimento do calendário',
para tramitação da matéria. .

26/12/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 03 (tris) folhas numeradas e rubricadas. Á SSa.CN.

Publicação em 21/12/2001 no DOU piÍginas: 1 - 2
Retificado em 27/12/2001 no DOU piÍgines: 5

Fonte: Secretaria-Gerai da Mesa

Dúvidas, reclamações e Informações: SSINE - Sybagcrelaril de 10lormacoes
(311-3325, 311-3572)
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/" JdenIifícaç40 da Uatétilt '. Data da~ _

( N.SaJ ) ( C&'Ótg -,f T.opo ·l~ NúmeIO 1 ~ l CDht ~ Mês- Ano ~ /0' Destino-, ANJOS

I, _0001 I,CN PLEG ).~~~~1~.~00~_) l~L12 i 2001 ::. CN SSClCN ~ Funcionário
'------------,. ---,-----~---

r&téprocesso contém 03 (três) folhas numeralúls e rubricadOs.
rSSCLCN.

I

i ..... _
------------------- --.J

MONDIN

• o Funciotiário' .

D8SlinO

Ao Plendrio para designação da Comissão Mista e estabelecimento do calend"'n'o p t . d .
" ara ramllaçtlo a maléna.

/" IdenffliclJçlo da Matéri8 ,
/ N. B81, CslÔlJ1 ~ I TIpO Número Ano .'\

r 0003 ! I,'.i'\ ATA-PLENli M;; r 0001.4 .. 12001 J
'-----....) \....... -,J\ __~_ _ ._ ~

L- ~ ..__..

A Presidencia comunica ao Plenário adoçi/o da referida medida, em 2T12-:2001, e publicada no dia 21 do
esmo mes e ano..
De acordo com as indicaçlJes das Lideranças. fica assim constilUlda a Comissilo Mista incumbida'Me emitir

parecer sobre a matéria, com Senadores TilUlares: PMD8 Renan Calheiros e Nabor Júnior: PFL J~gripino
Francelino Pereira; BLOCO (PSDBlPPB) Geraldo Melo; Bloco Oposiçi/o (PTIPDTIPPS) José Edu~do Dutra;!

SB Ademir Andrade; PTB Carlos Patrocinio; Suplentes: PMDB Gilvam Borges e Juv~iIcio da Fonseca; PF~

omeu Tuma e Leomar Quintanilha; BLOCO ( PSD8IPPB) Pedro Piva; Bloco Oposiçtlo (PTIPDTIPPSj Sebastiã
acha; PSB Roberto Sarurnino; PTB Arlindo Pono e os Srs. Deputados Titulares: PSDB Jutahy Junior e Narci
odrigues; Bloco (fFUPS1) lnocenio Oliveira e Abelardo Lupion; PMDB Geddel Vieira Lima; PT Wa/t
inheiro; PPB Odelmo Lei/o; (PSDC) Fernando Zuppo; Suplentes: PSDB Corlor Batata e Sebastião Madeira;.
loco (PFUPS1) Ariston Andrae e Corauci Sobrinho; PMDB Albérico Filho; PT Aloizio Mercadante Gersol
eres. juntamente com o estabelecimento do calendário. anexado ao processado.
ÀSACU.

______-.J

/ ldentificsçêo da Matéria -

, N.Bal _ ~. CslÓlJ1 ~ ; TIpo - NúnllHO T Ano ~
( . I ',' I )
I 0004 ~: eN SAeM ,: MPV . 00014 i 2001
\ i \ }\ I '/

,------- ...-./ -------~~ -----

.__- Data da AçAo -.. ,----------"1
CDia _Mês,- Ano -"i ..- Destino~ I SERGIOBR I
I I I ~ ~

20 1 02 2002)1 CN SAeM , ... --- .... -I.
\ I· \ li FunclonérlO
'------~__~_l---" ... ... ------~

--_o,
I
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r IClentlflc;açllo rI8 """ria ,
, N.8al, r CslÓry ~ .é Tlpo -~ Número - Ano ~

( \ " ': 1 ~
" 0005 Ji.CN SACM), MPV : 00014 I 2001
_'.... / .....l

.,__-- Data da Açjo --... -----.-
é. DIa , Mês;---- Ano""':' Destino -~ SERGIOBR

\. ~ ! "

20 02 2002 CN SSCLCN-
; \ I FuncionáriO----'----- -_..~-' ---- --

iEsgotodo O prazo regimental, sem instalação da Comissão Mista, matéria encaminhada à sscii5[-----

I
i
I

~B~:j~120 02 2lXl2 CN SSClCN'" ~4rlõ---

Anexadas fls. nOs 06 a 24, referentes à Mensagem n° 78412001-CN.

------------- -,-------------------'

~
_ OatadaAç40

0iII M's Ano .,....-- OesJlno ---, SONlAUM

20 02 2002' CN SSCLCN , •• ,,'" •. -- •.•••~F-
____..-/ 1~_F_un_clDn__d1fO_...J

r

t
Anexada folha n° 25. referente ao Oficio do Lider do PFL da Câmara dos Deputados de substituição do

embros para compor a C(mússão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória.

----------- - -

~ Data da Aç'o ,

I~· f~'s Ano

Ô
02

SONIALJM

Fund0n4lio

.À Subsecretaria de Expediente com destino à Cámara dos Deputados (§ 8~ do art. 62 da ConstitlliÇiJo FetkraJ
endo em vista o término do prazo na Comissão Mista.
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P/ERRE

FlJfICIOn8río
SSEXP -CN2002

___ Data da Aç.§o ~

~ Dia • Mês ,-- Ano ...': ,....... Dastino
I

200100014

/~ da Ma/Mil ,
, N.BaJ, ,.... CslÓrg .~ I TIpO ,- Númaro - Ano -,

( • ( l'i 0009 CN SSEXP II MPV
,J 1\----- ,--------- '-- -------'--~

~ecebidoneste órgllo às J5 :44 hs.
I

----~--------------------

'flcio n° 37 (CN), de 20.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida ao Presidente da Câmara dó
'fJU/ados, conforme o ar/o 62 da Cons/ill/içilo Federal, com a redação dada pela Emenda Cans/illlcional nO 32.
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TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro
de 2001, em cumprimento ao disposto no art. 2°,
caput, da Resolução W 1, de 1989-CN, autuei a
Medida Provisória N° 14, de 21 de dezembro de

2001, publicada no Diário Oficial da União, Se
ção I, Edição Extra, de 21 de dezembro de 2001,
páginas 1 e 2. Eu, Adhemar Cavalcante Men
des, Chefe do Serviço de Protocolo Legislativo
do Senado Federal, lavrei o presente.

À Comissão Mista

Imprensa Nacional

EQIÇÃ.o-EXT~A_~ . ~ ..~ _

lU 0.08

~
DIÁRIO OFICIAL DA UNlAU

:7 República Federativa do Brasil
" .,:. "/VYi CXXXV1l N" 243-1\
". '.; "'~, ;'-'-'

;.. 8ra,<ilía.~ .Df,_sexta.~f~a.. ~1 .~~ de.2001

PÁGINA

I • OI prilTl('iru p.1I'CN do IRUflIIUUC

~C;~~~~n:'doht~~~:S~~~lO":::: 'Ideti~~e::~~~,~~~
Ill':~~ cli.:U\'Jllll:mC apur3dl)l;;

t ~ N.io ~ a~llcoam (b IAtJl""C~
~lsl(lS nu parã.fr..rn illUCfior li loU'tra. lk cOCfJla c-JélncollL:\Id.l F
'UIU'UIl1~ iNqr.anu:s dOI SulK:lõl...~ Rc:-Wk-nci.Jl N1i.... rcnJ;j

VI • pIAr" all:nUer UU!l r.. ,nvifiiIO.lÓ n
Ulel!'>!) ...... OI hpUlnitlf!.J'iik' 1.101 n:lotIl1IJll»-Í~·;1t, lõIfÜ;irIOl C"lf~lflJlIl<Inil I.:

lolriÍ lo;unUU;luIIOIJ.. , li.... (.:rtull~ tJI.: n:....JI~r..., ~ ANf.I~L. ;a ~U\.iu ~

I;UII~r~I ...~o.t;,., uonlr;.a.lUolI~ t: "l_wli"'",1I I.: lo dIlU;llõl\:iitl dt: I.'YCRlII.II

Illil""'''' juJ~l.lt~ nu l"Ufollllllll,:iOl"'. mdll"'\'': P" III1:IU di: .crl>llrlIfll"l
,"=v.u.b a .:klln ("':'\;1 ANI:.I~I.·.

, ~.......... 'li "". I'YI\lll I'" ~.)\ .lI

\"'In,\,'" li.. 1·"'I·I ...t"II:III"'~I."""I.lt.·kn......tI••~. (·" '''110. ,h' I'J
!-lI., t:Il. 11 I"','. 1"'11.1 u~ UIll_tlnll~In.:" ~lo.:lI.I""'I!lo IMIf 1...• 110 ~ ....\'l

In..:rlJ"'......lll oJ..~ l{\:,........ s..dc"'-..:. C..:n\r~..oc_ (' NOrOCS1l': C-
U • desde I'" de JUlhn de 2(111 õlli: .\ I

d~/('lIlhrll Ik ~.1I. p:lrol (t!o l:.tlrbUlnuJuf\.·llo tklOo li...udl'" ,lu ....,ru "
TnCtLUIII1.. c tb r.lf\C till bllidO \lu MlU'aflhiu .clld~ IJ'llu SI,""
Inu~rli~:J,lll NllInc.

111 • fkl l";1"" Jt; e:tll:.~.il! IIU alI,1

:'jX}~. '1oU" m ..i~ lI..' ué~ Il).'~', \lou Pnl~Ji.Ill\J ~"'lC&'~'~'''I.l \1..1. M.\.~
dI! COR.'umu do: ".naj-!loI Elttnc::r.. _UóIIllCnli-' an \'ilur. ~'fliu l.:rl,"
(,Inpa.\ dl' h'UIICllo~....i1o jnl~iMia.'\ em n:taç3.o Àifuclai pn'\'i"l
nO\ lo..'!';Oli I c 11 c L:um penudlC~ ôch.,Ub. em JU(\\uçkI
GCE: ~ ~

prazos,_ 11 furma. Il~ .con~:; ~~~~o~~=~~,ç
larlrlÍnll C),lr,wrJIIllUl.:l. m' 1tSpt.."daI os ~lli:illl\$. "..,. Il.III 110m
\oBaçãD. ~r;"o cS1.Ahl:lccidoi em rcsoluç6.u c1It ,,~

- v • a IKlmllll'''iI\'iltl d;, n=t.;"'lUpurol~

\OI11t", ... \::\ha\lldmiÍrill Mo"l;j C"nrJM,;"*ôM.iil 0\ p.:4\Út,1 ~ lnkfoa,~"

l.:Crh:,.a, "'....JII;çãu c ('OQIolflt.lfocia cI;u in(W1I1.:lltoWa • .clem pre~
ANEEL e .... d.J e:tcrlÇõII1ób c ycnrll;õU1<a. iRl:Juwyc lUi rdali,,''''
el'e~ nNuçbl:~ lk CUlild. 4ura\c o ,a(:lOI\.meMo ou ~(lrrcal
de 100crpreuçlo. c ..ph~il<1Çllo c revíaiKl de cllipul:IÇ6cJ (:onuaw.,
'tuC' ~r"o ottJCtO de d«lv..ç6cll. comptonlluo'l. termo, 3l.ll""""
lrõllllktl\o-u..:li \.·utl\: ,,~ p~'" cm c~pct:)õ.I\ "'1 que COIk.'tTl":: li f'N",·cL. d
ck",pc:lIi1.'I" de qllC CtmJo.I o aIt. 2" Rio .dl:"~'.:JdM pnr 1epal.C' ./IIi» &OI
IUnliUt>l"ClI r .;I('lS cl-cedcnlCll dOll conuuo. lft;ciall c f:Qulvalc:Jaln. aI
\l:rrnm. de n;:>ü\u~ao da ANf.EL. uhlll::l"VlMLa ar. di~rilC. Ilft".. illolali r
,.}";

f'" A 11."L"\IIHI",,,,i,;U.. 1;!IlrúlioI CAir;.

dlll;Nj;. \1j,ltlli.U.I 1,,"1•• I--"IUldn t~l;"",i,'u it ~"ml"I~-;l.. ""11l1'NlllI~

u.:fcmlu IIU i '}oi. ;qMII;Il.Iu p.;llI. AN~ n.. h,lOlla lIc ~a;olu,iO

GCE.

§ .'oI A C\:1.....m""),'"I... 3t' l.mlil'l.l lo7"1
l.hnOJIl,l _'I."fol OJI)ln.~" ••'"·,,ulIlI:nll: D ~õI.I\ du SIt.U:Rlói IJ~lm'u

h'rh~o N':II)fJOlI ';tlJl:lt~.... px du.fJl)llII.,·.lo CAp''t~ de n.·~...IU\·â;
CCE. OI,. r'fu;:r.llu" L"L·rpo.:~lal J.: M.l.'\I~·;io ..h. C,mloUh.' do.: b"
1:1~·ull."_ ~: :..1' _·Il:uinl,,·_ l..:nu(iI,,,

I 111 Ao re.:OmpolOlÇ3() lanf:J1'1ól UI
dlnoiri,J tk qUl: Irala o IC..pUI 't('r.i lmpli:nlCN.Job pur lhi:m tk .:lph...
~ larifb de fUllkXlQk:nlU de c~la cktncD~ loCj:ulnl('lo índl'

I • :!,W" p;ua os ,'onwmldc-ft.t.
i;r2.ft\(:S o.bl. Cu.~" R.::,,~illl e R~: c

11 • 7.911. para Oi dt:m.us caftliWr

-'n. '!'I P.o6lulll ~ Ik~J'lC""~ l:1l111 01

~'ufll(lr~ ,k ~'Ik:r~iOl. "" :amOllo du M"\E. rcoali/.ôlol.lol....ué tJ,:f\.·mhm ,M.:
2002. 111,....'lI"CIIlÇ~ doi r~ oil' iJóI JI'.....,.·àll til:- l."IIC"r)llõl cl&:lrll':OI I~ u ...,·
,~'" p.1l1i~'I"'tll..... d .. 1."' ·."h~.'.1 ,..: ,..:.....:a...... d.· nl,:rll:lll ~. 1.'1111·

..i..k:I"l,I,I~ lI.>'" lio,·I'''.IlIIl.l"t.11l ","Ur.'''" '"''-1••1''' l· ~"rlJl\·"II·III.·' ""......

l"I~~,,"... Lll'o "U" -I.l"I'OIIIII"'lnn:'" .""·mh.",,, 11,,:'n Sis!I.'Illi.' t:kU"lo.;" IIIJ ..·,·
lIgildt) NUI."jufloill. n;a turma e.tólbchldól por rc~luç:io .b GCc ou.
e1l.IUU~ -a.:lol.iI. tU ANEEL

Art. 4- A ANl~EL f"tKclJer;i ~ rcn"n·
IKl:lI,Jfl lallliiria t;Jl.1rõMllJinõlflOl pn:_Il.la "li õ6I'1. 1K IJ.. MI.'I.IIIJ.I I'ru·
vIM.-i.. Ir" 2.1'11'1-:5. di: 2:4 1.11: ~n"'u ~ 20ul. ""m plcjuim c.lu !\;õ1IUl.lC
lilrifwlu anual pru",i.--eu nUli f;;IMJlral'''' tk: HIHO';CM....' u.: lof,,:"l'\l\'u~ I"'·
hli.:n" de: ult-\n~i"Í~\1l lJ,,, o.:l\',;r~la chhri..a

§ 2~ A ANEEL ikvcl;Í rc-!tulilrm:nló/1 n
r ..lclu Itl.: 'lU" 11""41;a " ~illll IV Ju t 101

IV . OI cncr~t.l détriCól ~ulrillj,l C' H/I
CUlitl)S w.::.&.:tilw; Ihl lII':lloO 111 \Criill r..l~ I:mJe IndõL'l a.-. c1~ Ilc
.;oftJ;lIlUtdw-e:- rln.. is oIlcndida!o pelo Sl~('ma Elélfil.:D InlCrllijildu Na
l:lonôll. propoluooalrtll:nte ao cunsumo individUaI \/e:tlrlClldo. mcdlUo
te .&Ó&CiOllill laIifino ctpcciflCO; t

V - ~ valores. das rwiías de Ullll do,
lioilok;ll\Ol.... eLélri~ de 't~nloRU'll>áu c d,"'riOulÇila dl;\'u,lus. re1lJ1. Cl,,~

fl'Wndulll:nlllti Lt.-rolO J~n.'1:If~UôII O\: 1'I.:d.1,&oj1o.1 "OIU mlcrtlu, il o.:mqUt."Nil
por l.:~nlu.

t 111 O f"ROINfA selii diM:lphllôlJo pw
meio de: rcsoluçao doi <iCE QU, 1:1I.ilnUi bU. dll .ato do Mimlolbiu de
Minàls c Enc'l!Ul., ob.~C1'tw1a... il~ quillU::'o cunJi,~:

I . mo c:mpn:t!IlJllllcnlOS a. \cr..:m r....•.
ncliciaJos p;ltl Pro1!f'.II11 I ,... 'lu,; Imla o CSlpUll dewnlu cmrat Cl\\
op=raçàu ~m ~o a Iio:r l.\-'dc!;

11 - u Cc:nuui}, F.lélri.,;a~ 8r.hitcKa:. !\.I\
_ EL.ETR08R"S, din.·lanll':rU(' ou pm lnt~mlédlll de SU6L.. C'nlfl'e~s

('onuolõ)Óa~ podC'rii. "k:ll!l: l./U": aUIl)r~L.ld:1 pci" Mil\;':>(~nu di: Mmôl), c:
Encrgiu. litnlar lI:ol'llr;&l~ n')ilt pru:w de l.I\lnlljilu dt:. '1ft: qUlnt.L: 1inll.~.

poiI'it a ~UI"'Çjo de etIC~i ... OI ,..,..r prodw.iJôI p..lr ('m!'Cl':CndilncnHh 4jUl.'

Ullhu:m IUII~I a)t('fTl.JU\;Ul; c cumpram tool/I 11.' col'klllioe!O dclil.a Me
dld.& Pru"""OT\ól c \k ~~;,) rL:(l;ulan\iCpt,:ação;

Ili . !!ter/I o:.~lahch.:cióo um 'Vu\or m"·
.lImo d.J CA«{tlll gcr-oldolo -.I- lIe"r am~iLlerado no rrp~ póU1l &$ u:arifall de
lomcclm..nto ~liUi"'nle doi ('DlUf1lIm de aqUilllÇ~ de Cl'I('rg.HI c:Jé·
tncil;

"". 3'" hf;;õl in~hluít.kt, nu ilmblo do
MWlOlcriQ ~ Mln.u. ç Encr}!.l;1, (I Prognrna de lncenuvo b: FonU'l
All.Cm.lln'íLi de Encq/lól; l:lélricól ~ PROINFA, ('()Ih o obJClivo d('
J.QrI:~ ao Slllilllma Elêlnl:o lntclli...do N~iOll~ o rrtoOLaRlC de, no
m~..imo. J.JOO MW de polC •.çill ipuaJóUJoI.

P'.anigrdro únM:o ", 4bp.;'"-I" n;J.u 01"
coançadôu pelo dliPOli1o no ~plll lUla objelO de l....ngç.:k'l c:fItn.:: U~

á\~ doi dcnomuQQOIo cun&nll» InICllll~ e tqul...... lcnll:li, oh.
,;i."fYÔldOl óI aJi5I.:lplínil .,;Ilru.lóllnce de ~""'1uI?o ÓõIi ANEI'õ.L.

t So' Na rt:.UII1õIÇUu dot~ c()ntr::tt~ôc" ~

4"~' Ir,l!.t (I capul.•1 CREr:. nh,.cno............ ljll\."ln'... ~ Iju"a~ 1"-=1.. C~·

nl.ll~ ~k (te..l.'" oJ.l ('fi...: ~ r .....~ia Uélri.o:... C,CT. ou, C1.hn'~ ~'''''''.

I~I., Millj",I~lIu lA: Mluollt I.: bl."f)I'óII.

adIIuind.i na rarma do capul .erào Iksunados à reduç"iio dOi CUlIOS J.

ioC{Cm rutetlb caue o. 4:Oml.lmtdof'e1i
t 4- Ali .. ela,\'. hq~\lUçio \b1. upc.

TliIçÔC$ do McTUlJuA~ de Eoetw.ia EJéu1ci.\ • MAE. rICa .lU'
lori~ 11 aqui!o1ç~ do energia clé&rita c de m;ebiyt\fi óo MAE. bl.'rn
como,. COIUI'IllIÇIo de ~\dad& pela CBE..E. ou. cnquaaao Ootil. ttâo
operar, por ouua e.idade 'Vil'lCll1ad; aD MiniMúio di: Mirw c: EfJCr,
glll. como inlllUmenlm 40 ProgamM Prioriúno dt Tcrmc:kuicid.1W:.
na ro",,;\. f.'tolbtlecida em alo do Poder EAceu\Hoo.

.•..... 4

........... ~

Atos do Congresso Nacional

Cl>nj,:Il.... 'ioO N.lCiuRUI. em :21 Úi: dc#'''':lllhrv Ik 2t)(1I.

Obpõc ~ol'lrc J C)l,p;.ul.~,ju u~ orl:na Ik encr
81" eme1genclal e rJoi oulr.... pr-nvicknciall.

I I" O raleio ~ cu.,lCNl n:laLivru. a
c(lfIl1"3/açilo de at(ldCid:Jdc tk gç~ito CJlIl pmtB(;;u releriam no aP1"
não Ile lIplica IIOS consurntdore! uateel'1ldle5 da Sulx:lllaie R~itknc&aJ

bdiXl renda.

MmlDA PKo\'ISÓRL\ N" 1-1, DI>: %I DE DEZEMBRO DI>: 2001

DEPUTADO AÉCIO NEVes
Pn:5iÓe.n1t da CI.mln das DepullldOi

SEN"DOR RAMEZ TEBET
PrQ"ll.b:nte do Senado FeótnJ

Atos do Poder Executivo

I .l" o~ KlLuHatJm; 11f\õll\Cdru.. Uh'ld'h
pelol CBI.:l:. em lJcr.:uni-llI:lol da cunv.:n:liolli'_Ilo\..1o 4101 ~rr.'ll c!l.!\rú:a

, 2'" O NWIU tJlJl'o f.;WoIUlo n:lilll",U...

aqUlliiçfiO cJe: CIPIUlia cJáril.:& n:lcridollo_ 0(1 alp"t ,~ _. ",ph\:õl ..'"
.:onlliumidorr::. IOtt;iruntcs da CIOAiC RcUdem:laI e IUuIll CUJO con~umo
mcnl>lLl sejll inferlur • 350 kWh.

Sumário

o PRESIDENTE DA REPÚESL.1CA. no
WloO da alnbu~üu que lhe, cOl1rt:n: U ô&l\. 62 ~ ü)l\liuUnçiiu. oMJutil .)
~~uinlc MeJuJil Pr\JvillÓrlói., com lorç.;a de 1';;1:

Art. i" Úll culilnI. i"duai'Je de naLweUl.
opcrac\Of\lÜ. lribu\árla (: Ildmlniw..iva. relõtlivos ••iI.~ de cncl-
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StliCç(llil EJéul,;u NOllo:iunaJ IntcrllptJu. pl'0P'J"IOAollmelllc ;M> 'OO"~llIlJO

indi~idual ~crirlCadu. modianlC ouij,clUnoli u.riJ:aio cspecíflco. 'C'lIndo
rogllIJuncQl.~lo .. IIoCf Clilib:*=ic1a pela AJtncII!l NaclOl'la) óe~
Eictric.. - ANEéL.

J)re~~nCl:l lb República _ .

A105 do Coa.rcb~ NliClDru&! . o •• I

AlOJ do Poder be4;uuvu _.••...._...•...•... , I
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VII - a hnnlCJtotl~-Iu d.. nxurnptllr.içjf;)
larifárillll c..&nIOtt.lirúri.. eaoU&rá condK:iunilda à uhscniinúa pelu in
tereUado do dU.poeIo ng pw;tpvfo ü.ic.:o do 1:1\. 2. c no t IM du ano
6lI, bem como " I'eIloÚI\CII uu del.i.Mb'CIJ 1)1:10 'nt.m:.,.wu de "ua"'"
pirita. jud.icial Ol.l C:A~ju4I.,;i.al. juNU íIO poder CmM.wCt\\C ou '10'

uH"'''Il1Cl Qo 1oCt0l' ~Iélnco rclaaivo 11 (iIt.OIi e na.-m~ &:oncemcl\lC's, ao
Prug,.tn». Emtrve.u;iIIJ de: Rcduçlo do ConllUmo (Je 'EocrJiil .Elélr"ól.
i fCCOmpollçikJ. wifArU el.tr<lOrdiAáriM lk que cllidl:l Cite llfUSo 01: IICI
disposto nesta Medida Provi.$ória;

VW - • humuklgaçiu óa rccofflFO'ição
wif"ía c:lunordUWi. nt&l1 r;ondiclOUW li ade5lo ~ acordI» rir
maoJol en~ UIIro ascntei do ief.0I cltlrico. peta rouiuriu quali(i~ das
dl5l.tibuKiorat. e ,endoras J.Ujcu.. aos conttaiOlii ini.ciais Cl cqUIVãt
k:nl~. DOI ICrmUi rlc rbOluçlQ da ANEEL.

, fi- Faam u empresas públW:u 01: as
WCtedadei IX ccOlllomi. m'" rodc:rais autorU.adu D ccJc"rar vu
~ 01: • promo\'er OS alOS neoessírios â solução do con&ro\'é~

c:ontral.....s • norruativas previu no lnci50 VI do t ~ dale ama0.

I 7" Nüo vcrir~, nomoloQaço.lo no
prazo prevl,uO no I ,SM deste lnieo. a 1CComPOSlçAo tari(4ri&l ca
uaordilWia viloran, por doze mesas e scri abatida tn~mea\e no
roajUMO tarifário &Dijal subJeqlieD&e.

f iA Oi; (;omJalOS inici.iLlS c: cqu\'\Ildcu"
tU. u.s.lm tceuahecuios em It.et.ak.çto da ANE&.. liCllo Mdiadol.
para l;O(Ilemplar una fórmulll col'Ppülsdri:.t de 50ILlÇlu de çonuo
vmiU. para que a ANEEL in~ lU .lndu. 0LKl U paz1Cll nlo o
flÇllD era pram dcicnaiudu. OI IIICt&IliYllOi de iOluçio de c::on.
UV'ltniu CXislc'ruI, iCm prejuízo da auaaçlo iUhiidiári. dlf ANEEL
11I arttianIcm de conllOvbliu.

f 911 A GCE eslabe'ea:rá M panimc~gc"". da mewdo&oJia de l;ákulo do ~nt~te devido • c:oaia .....
terCül.do a Ihulo de 1'ttO~Larifiria C.ll.II"aIXdirtáriA. bem coma
direUir..u para oi homoIoJAljio dlI recompm;içio larifiria Cl.tnordi·

naria.

f lO. A rccomposlçlo tArirâria CXU'aOl
dioári. prcvaliLl ftClIC art.lJo lICri rcahuda uma únicu YCZ, nilo QOR9

liulIado, em hipólclC allUDI&. lD,U'AlncolO pennancnac *~ de
tanf. JlCm parçeia c:ompofttnlC: _ tarifu para flN De fuNTOS n:D

JUtita ou. rcv\sOci W"ifânQt.,

• 11. NAo tW: llfllicam I" ti .- c )1& &kl
ano 2"d~ ui n" IO.J!i2.lJc 1411c fevereiro rJc 200I.lIOdilo~o~c
anigo.

§ 12. A dic4l;ia d.. recumpu5içio la·

rifiria ealraon:iinJria fica cond)çionada .u (lei cumprimenco pelOli
imere~. indi"idu.llmcme COlUMJerudus. de lOdu u obripçb
por eles assumidas no, terT110l dcliU Medidtt Provilórlii e :I audacioa
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DIÁRIO DA CÂMARA. DOS DEPUTADOS

de ~" iUIpUJ/,nõNr'6u jUIIM:w uu eatroljUiJi&.:i:d pclul' 11...,..1.."'- 11I1rn:t........
t: O. A l"rÕUU:.a~to.. iA\Cf\."»oadu",&.k1llo

al"" prc....U,ltJ:Io nc~c aft.@". em o.p;cial ~ut"I~ rcrcriOos n•• ilKllWb
V a \'111 do I 5". nian .;k;.ôAI'TC:LII'1. Onu,,_ c:ncW'JU1. rc~lldadc".
~mbobm. papmcrum OU I:UIlolO),. de: QUiIolqucr n.alUf'C.Zõl. pan. O
podc:r~le.

• ) .... hCil WIOru.Wo O rca~ 4Q~

rec,cbl'iCl5 ~ nx:omposiçio tanfina, C1~rdan4nade qyC U'all CMC"
a1:ICO em I..ema centralizado de bqUldaçIo e custódiA lWIorizado
pelo 6fIIO fedcnl c:ompotell".

An, ,. N.ia 10 aplicam ai vclbr"b
Wf1lõULII4a. do W"I. 3\1 4b l.aí. n- 4.131. Qe 3 l.k. ,,*mbN de: \%2. ~
enti~ oI'acWl do crddilO pt)bJico da UniDo na cancesdo • fi.
nallL:iilmcnl.U:!i, dulin~ coaronnc li "'IJ'U ~ Kf'Qll fjl.~ pelO!
OCE.•••upnt a IRlIiUlic,,e.nc:ia de~ obJ'*l di. rctompo!iIÇ.\o
t~ri.rári. c.llJ'iJOfdinária de q&lC U'alQ ('I ., _ .... deu" MoJid.1 Prolo'iÓl""
~ &;~siollÚr\alA de ICtV...·UlO ptibliun. dI! dil>trlbJ.".-:il1 de CIlCrv.1ôL
clêtrica C da empr~ 'iana1óriili de COfU"'I~ IOl&:wis t Cljuiu~
lenta, assim rec:onbeciOos em rnohaçio da. A"'EEL

I I· O B.anco NacaOJW de: DreicawQl·
vuncnto &on6mico e SociAl ~ BNDES. por solici~ doi GCE.
inslMuiríl P'OII"ana, com ClláLcr~ c eucpclooat de apoio
• tGIICCWOIlÚW ti< lUViÇOl p<lbIi<oI de d1suibuiçio. lICfIÇIo c
pfOllwo... _pcadcllll:l do l:Il<lJI" clt<n<&. S1J1lO_ oloo tolIU1IIOS
ÍIIil:lOl> , eqwvalcmcl. uaim __ em l<IOlllÇio da ANE·
EL

, 2'l Caio inttibai40. 1) ptolnuu I que
.. ~fcte o t J. obIorvad as 4itclrius fWldas pell OCE. sendo asdomai. cond>ÇOol __pelo BNDES.

t ]a Pica auwrizada a insliwiçJo deprognma do~~aado • wprit _r_ da ,.

CUIIOI a lU nc:upen4a por meio do dilpollo no ano 6". de acordo
<oal c1i-... r....s. _ ... da úCI!.

I ., FICa auwri~ a CODCe$dO de
linanci.amt'.IC» incluídwõ nos programai de que lr.IU eue ani,o ou de
aet'~ 11 ~ac. de erclLO rmancelro cquivaleRlC a. c:m~ cu.,io
coaU'Olr ox:iun4rio p;=ncJlÇitl a pcSloõOU Jltrídic# de din:ilD público
iftl~ tlU U l«llJli lWtJaíditiria.. nu (:unlmlDda!;_

An. b" O l1lOCiUli..unu de QLI!: lr.aJ.iI 01
M&:duw ProvillÓnll DI 2221. dt 4 de 5Ctembro de 2001. *vclÍ c:on.
ferir. D'lC4ln~ ao \nc.~ ~ e(c\101o flMnttittA, \B\amtrl\O \)0

n6mlCO t.lI Vilriaçõcl. 'VcriflCadu em todo o exercícIO de 2001. de
vaiofa d~ iLCnl da -Putçla A- previstos IIOS CODU'atOJ dec~
de: dislribuição de energia e:lttnca. desconsiderando. par.!. os fins dclll.c

. MI'O. 'Variar;:lk:3 daqueles itens evc,uualmente ocomdiu lItt: J I de
d=mblo de :lOOO.

t 111 A uplJCaÇilo do dl!liIJ'tôIO no capw
tiça condlclon:K1l I pedido do InlcressouJo Que será inslNftJu com:

I - dcclanç60 de n::rulncia a qllôUquc:r
darcno. prmn'S60. pleno ;udlc.i'" ou ClLtnjvdiCã:at bem como :l dt
ll\1Sl.Cncla de qualquer demanda wimllUljltDÚw4 ou JIKhcial CRI curltO
rellllÍ't'Os i»l \'arWç6a dos valon:.~ IlCIIj InlIClrMICS do. -fKrçda A
deadc • dw da ....lEu,. do ~ivo çantnllO de conceslia até.
d&LlI. de 26 de OLluabro de: 2001;

11 • .ular..-;o1u dll inlcrc,,,""'Il.~1l de '4Ul'

lIão n.:ivioo,,-;.arli ~yi!lâl.~ l..-il'ária curaorilinarl.a rclall"iI iJ I...u~ ~lI.:m·

ndOl dcidc • .ali!loinalur.. do COIlIf.uo de~ .Ilé o dIa li lk
dcr.cmbm de 2001;

III - alllünlltUl1l p:lo Inl~'Woldo do.:;
~, tnuuMaçOcli. raU1DCliIi:i. dccl......lacs c dc6ÍilÕDci~ referi40i !lO ano
4" e discil)hrw4oa em rcwl.sçlo da ANESL

§ 2Y A aplicuçio do dilipOlolo no ClJMI'
'-~w 5U.jeila IID princIpiu doi uMlLlkidildc wifâli.. e 1oÇr;1 imph:nICDI.w;a,
~ verifw;,,:ao doi docummloi de: iDl'U1.lç~ du pedido c hurTll.>
Ioiaçlo do moalUMe pela ANEEL. M) KIIllo ele período f\c:d'lcl.

• J.. O di,;po!olu nu npul uJ,u \C allli4:a.
~rn hipólc'oC .a1auma. A cf~I«tJ~ linilrn:ctrm dcnwremClto ti......arlaliilCloo UC
".Iu...:,. de ilen!o- dOi "P>U"ccla A- oc'urndl'" c"m clil"n:killlo .U1tc:rinn."). a
2001

Art. ''" Filo! ~I tjni:'>, aulllri.r.a!.1 ,I cIllilir
lj:lIIlu~ ti .. Ilj"illl l'Uhli";j ';c.J','I .•I. "UlII CII...·h·li..li,\I~ .1 ~cn·1II th'
l,uwJ_ 1-":1." M,u,...lIu .10.:. E.......11.I \1.• l·.,l/I.:.,.l.I, U'h·l.uUCIlh: :, ('lU'.\-..
(lOAl"iI d.Lt l.umprnnCnlU ..u JI.\fl'NU no t ~ da • ..u'I, I" diI McLlaU;&
Pro"iUlria o" 2.209, de 29 de .aa0'Uu d.c 200 I, 01<0 qu..i:"li !li:rill mll.n1'dull
como prami.l du opet~lIoque ..cnhum 3. ;10(:1 cOnlralõAÓõlS ror aqueb
Em"""".

t I'" bL:ó1 Juluri;(õltJa .. CAEE oi ..:un
tlllWt 11. C..iA,1I l:.l.;u'h·,rIllCII fl,;lk,.,1 . CAIXA I:lll110 u~cnl~ lInólDloclI1I
da opcr~llo
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!i "" ti Ii.lhJu IUI""I lLi' ' ......"1 ............. ~.. 't.

Irolla4.1.L.. ~ P.aJclll '-'=f par,.lllalWl. 1.·'11lI luutu. l\Uholk.'" 1~'UI·r.aI~. lI.h
acnnll!o- til' evJ*1 Lk".. ... i1nii!n. I~I plÚL'T".i u1mlpa.~ ti mum.anlt.· dI,'

RS ló.tUI.lD.lUll.l"(~"' b,ltto:'Q. Jr.: n:'".l.'''l.

An 8" Hon~'" iL) ~óIt".Intla.~ ..·,lJh.-~-·

dId/iI.5, a Unãio se: sub--ro,;anlI no~ ,lCdIt<.» Juruo i CtU:.l::.. p;1.l ~·I.lr

rcspondc:IUc ~'aJor POIIUD&l dos Úllliol labcndoll.

§ \" O ~~lmcnm lk Que lrJW ~

caput dc$1C ana,o ck'Ieroi ser efetuado 110 prazo m.:&Xlmo d(' lrlnl.:1 dl:J.·
• panit da. liberação dos lf[Ulo& • tem lrualludo pela (.UI rMJt:.r
aili5wb do&:r~ 4iMioi~ no Sistema E,\pcçl..l ck
LiQuidaçlo e Cdddia • SEUC. acrcxidul de: encOU'JOS 4c lJ:ftJ \ II .
!lul.. cinço ... c:cmo. dcnan: UUIr.aI COIIl.lIçôa I w:n:m lN:lbclt.'4·MJ...~
pc;lo Mi.i"tério ÓólF~

I 2D Em ~11DM&O ~ '.N"olnll.l hdtl

ratloa pcb UnilD, poderia liCf K'C11OI. oi CIWrio do Muuutn,l f.Li
F..r.ead.iL. re10 v,,1ot ceonõmll.'V. C'rtdllW tk propntd.aLlc dA Ctit=J:.

Art. l}oI hca a Uniio IUtotilólÓól ól ~.

hzar aumenlO de capK:l1 soa.ll ~ C8EE. A1t o "1101 de RS
200.000.000.00 (duunlO' nulhOc de fUI'). meda_1C lú.ulos d.1 Oi·
\'$ Publica Federal. com ClACleI'àsIlCibi .. serem defini~ pelo 'MI'
.151ft> de E>1Ado cIiI f_

AR. 10, Fica a Uniio aulOri~ ao pr'C1o
t3t gar:u\lia Aas opcr;aç0c5 rea1izad.1i ao aJ11I.WO 40 ar\.. 49 à& M,,~
ProvOOtia na Z.I&I-4'. de 24 do "10110 de 2001.

An. 11. FIC.J. a U.lkJ aUlorü....ta. al~ o
~rniu: óc: R$ '.500.000.000 (liCCC bUbi:a c qu'nhenlOS mllhOc. IX
n:J.i5). il c:nulir~ sob a f~ de ço&oeaçlo dima. rm fa"or do BN
OES. lílulo& da Dividir Pública MobiIiMia Federal. "".jl&5 c.ua:lC'
riviem. scrio dc:fi.ida:f. pelo Minili.lro de Elilwiu • F~

hnerafo Ilnico. Em~Ub. 10$.

:U~C::b=i:Of~Ea=::~.:~~~:;le~
<ródo.. _ <GOln • BNDESPAR - BNDES PaRicipoçw S.A.

An. 12. O BNDES poded """,,""'.,
cb. Umão... q\lõLlq~f \C.mpo. 0'1 at:Q,,\Cllir. rdcnâtG DO~·o ÚnK'o
do an. 11. admlundo-se a dação em papmctllo de bea. c climlOli de
~ propriedade. D chlério 4(1 Miniwo de E.aaado 4õI Pw.cfldol.

An. 13. F~ôl a GCti MllonLOMioa ... Cio

WbdCCCT din.:uiJO pant .. impl.enlCtUliw do ....u~ McilitJa
Ptu"'~ '-01\ pP:.j.Qtw du. conlJlC'bw;:_ e\POCtrtcu. aeta pcevilo'
'a>

Art. .4. &ta Med. ProviMk1a cntr:l
em wi,or nill dau de 5U~ publicõlÇlo.

Mra~ília. 21 de dc:,.cmtwo de: 2tlU: IK{)I
doi Indc:pcndêfll.:~ e IIJl.1 doa RcpüblK:iL

FERNANDO HeNRIQUE CARDOSO
PC'dI'OM~

S~'rUI SilWI 4u 1t1ftll1U1
Joai Jorg.

PtMhu p",""

m:CRETO N- 4.o<ill, DE ZI DE PEZEMBRO DE zoei

t'rorrup o pr.a.w põlI1I ~lJliiu p..-b Umoiu
de: rt'S~lidadelO ci,.-i" peranlC: 1Cn.'C'iml.
nu l,:alOU ...... alcn•..Jt,lfo Icmwilo.la" uu Ul(1I> Ilk
IIIC~ c:onllll ac:mruIYCI ~ 1:.mpR:u:a. .cn:_
brudeuu. eonromx: O daJPOllO na UI n"
IO.JO\l. da 22 ele IIOV_ de: 2001. • cIlI
OIXIU pr'Ovidéncial,

O PREsIPENTE DA REPÚBLICA.
rw uw tb :llribuição que lhe conrere o ai'\. 84. inàw IV. da COfb·
\ilUiç10. e \CI\ÓO em \'~"t1. o c1~po~o no an.. ~ 4a.l.clU" \O.]QIJ. de U
ue no...C'mbro de 2001, 4: I

DECRE~

An. " Fica promI(IloNIo Dlt 1.Çro har.
1J1I d~a 2! 1.1..: j;mclI\) ,k '~,)o~, I,) PfõUU p.u-.l /I ;flO.'oUnlilo U:&lo R:1o'

Ill"I~.lhlhd,Il"'·' L·'\''' 11I:, ...n4ê lIl:'ft'C:in"", f\õl hip....l."M: llil Ul."Otn:rn;i.. UI;
,1,111'" ;1 h,..·Il~ L· Ik·....U.11o IIH ... 010. I'"w.....'....k'" pur ...t..'UiK..... In'Il(l\IOl.\

U\lllIlI ."\'''0 ,t.; ~t,,1(;J, ...·\oIU1·JI ôlClu..\a.·lo Ik C)l1V'=loôAl'~ br.llllh:traJo
1111 al.l~1 1111 no ~.I"'fjl)(, de que Ir.alôl a lei n" 10.309. loIe 22 ck
n~ncl1lbro de 2001. C o Oecrelo "" 3.953. ele :5> de outubto de 2001.

Alt. 2" PMõI cfcalD da Ulullflo de qut'
U"iJ.lôl o ur1. li, ia) a:lnprC."o.iL\ iAtl"Cal deveria cumprir lodu oU nn1ida.,
....:-LahcieciJa., nu... plamu l.1: ~ur"nçll em w1l-Cnci.., além das ckmõll"
Clol~oi:/l{;&õI.~ prcvl)l.h m. Lei n" IO.lOY. de 22 &k DO'fCn1bru Ik: 2tkJ1. ~
nu ~rcw l'fI 3.95-3. di: 2001.

I 2" Oi IlCulu5 de que trilW o caput
d~lc anl~n fínriiu dL'PI:"lhlláll; 1.'111 CllAla !CUo,;ll'\dlil n.. CAIXA. dilla de Mlõl Iluhli{;açflu.

Art. J- f.5le ~o cnl1U em vit:OI' na



oI092 Quinta-leira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

SF - 26-12-2001
14h30min

O Senhor Presidente da República adotou, em
21 de dezembro de 2001 e publicou no dia 21 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória n° 14, que "Dispõe
sobre a expansão da oferta de energia emergencial e
dá outras providências".

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução nO
1/89-CN, e da Resolução n° 2I2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a matéria:

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 14, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001

•Designações feitas nos termos da Resolução nO 2, de 2000-CN.
**§ 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pelo
art. 1° da Emenda Constitucional nO 32, de 2001: "Prorrogar-se-á
uma única vez por igual período a vigência de medida provisória
que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacio
nal".

Titulares

Senadores

Suplentes

PMDB

Walter Pinheiro

Odelmo Leão

Fernando Zuppo

PT
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*PSDC

1.Aloizio Mercadante

1 .Gerson Peres
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Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)

José Eduardo Dutra 1. Sebastião Rocha

Bloco (PSDB/PPB)

Bloco (PFUPST)

Renan Calheiros
Nabor Júnior

José Agripino
Francelino Pereira

Geraldo Melo

Ademir Andrade

Carlos Patrocínio

Titulares

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Geddel Vieira Lima

1. Gilvam Borges
2. Juvêncio da Fonseca

PFL

1. Romeu Tuma
2. Leomar Quintanilha

1. Pedro Piva

PSB

1. Roberto Saturnino

*PTB

1. Arlindo Porto

Deputados

Suplentes

PSDB

1.Carlos Batata
2.Sebastião Madeira

1.Ariston Andrade
2.Corauci Sobrinho

PMDB

1. Albérico Filho

Dispõe sobre a expansão da oferta de ener
gia emergencial e dá outras providências.

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

Art. 1° Os custos, inclusive de natureza opera
cional, tributária e administrativa, relativos à aquisi
ção de energia elétrica e à contratação de capaci
dade de geração ou potência pela Comercializado
ra Brasileira de Energia Emergencial - CBEE serão
rateados entre todas as classes de consumidores fi
nais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interli
gado, proporcionalmente ao consumo individual ve
rificado, mediante adicional tarifário específico. se
gundo regulamentação a ser estabelecida pela
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

§ 1° O rateio dos custos relativos à contratação
de capacidade de geração ou potência referidos no
caput não se aplica aos consumidores integrantes da
Subclasse Residencial baixa renda.

§ 2° O rateio dos custos relativos à aquisição
de energia elétrica referidos no caput não se aplica
aos consumidores integrantes da Classe Residenci
al e Rural cujo consumo mensal seja inferior a 350
kWh.

§ 3° Os resultados financeiros obtidos pela
CBEE em decorrência da comercialização energia
elétrica adquirida na forma do caput serão destina
dos à redução dos custos a serem rateados os consu
midores.

§ 4° Até a efetiva liquidação das operações do
Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, fica
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autorizada a aquisição de energia elétrica e de rece
bíveis do MAE, bem como a contratação de capacida
de pela CBEE, ou, enquanto esta não operar, por ou
tra entidade vinculada ao Ministério de Minas e Ener
gia, como instrumentos do Programa Prioritário de
Termeletricidade, na forma estabelecida em ato do
Poder Executivo.

§ 5° Na realização das contratações de que trata
o caput, a CBEE observará as diretrizes fixadas pela
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica 
GCE ou, extinta esta, pelo Ministério de Minas e Ener
gia.

Art. 2° Parcela das despesas com a compra de
energia no âmbito do MAE, realizadas até dezembro
de 2002, decorrentes da redução da geração de
energia elétrica nas usinas participantes do meca
nismo de realocação de energia e consideradas nos
denominados contratos iniciais e equivalentes serão
repassadas aos consumidores atendidos pelo Siste
ma Elétrico Interligado Nacional, na forma estabele
cida por resolução da GCE ou, extinta esta, da Ane
el.

Parágrafo único. As despesas não alcançadas
pelo disposto no caput serão objeto de transação en
tre os signatários dos denominados contratos iniciais
e equivalentes, observada a disciplina constante de
resolução da Aneel.

Art. 3° Fica instituído, no âmbito do Ministério de
Minas e Energia, o Programa de Incentivo às Fontes
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, com o
objetivo de agregar ao Sistema Elétrico Interligado
Nacional, o montante de, no máximo, 3.300 MW de
potência instalada.

§ 1° O Proinfa será disciplinado por meio de re
solução da GCE ou, extinta esta, de ato do Ministério
de Minas e Energia, observadas as seguintes condi
ções:

I - os empreendimentos a serem beneficiados
pelo Programa de que trata o caput deverão entrar
em operação em prazo a ser fixado;

/I - a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
ELETROBRÁS, diretamente ou por intermédio de
suas empresas controladas, poderá, desde que au
torizada pelo Ministério de Minas e Energia, firmar
contratos com prazo de duração de até quinze anos,
para a aquisição de energia a ser produzida por em
preendimentos que utilizem fontes alternativas e
cumpram todas as condições desta Medida Provisó
ria e de sua regulamentação;

1/1- será estabelecido um valor máximo da ener
gia gerada a ser considerado no repasse para as tari-

fas de fornecimento resultante dos contratos de aqui
sição de energia elétrica;

IV - a energia elétrica adquirida e os custos des
critos no inciso 111 serão rateados entre todas as clas
ses de consumidores finais atendidas pelo Sistema
Elétrico Interligado Nacional, proporcionalmente ao
consumo individual verificado, mediante adicional ta
rifário específico; e

V - os valores das tarifas de uso dos sistemas
elétricos de transmissão e distribuição devidos pelos
empreendimentos terão percentual de redução não
inferior a cinqüenta por cento.

§ 2° A Aneel deverá regulamentar o rateio de
que trata o inciso IV do § 1°.

Art. 4° A Aneel procederá à recomposição tari
fária extraordinária prevista no art. 28 da Medida
Provisória n° 2.198-5, de 24 de agosto de 2001 , sem
prejuízo do reajuste tarifário anual previsto nos con
tratos de concessão de serviços públicos de distri
buição de energia elétrica.

§ 1° A recomposição tarifária extraordinária de
que trata o caput será implementada por meio de
aplicação às tarifas de fornecimento de energia elétri
ca dos seguintes índices:

1- 2.9%, para os consumidores integrantes das
Classes Residencial e Rural; e

/I - 7.9%, para os demais consumidores.
§ 2° Não se aplicam os índices previstos no pa

rágrafo anterior à tarifa de energia elétrica devida pe
los consumidores integrantes da Subclasse Residen
cial baixa renda.

§ 3° A recomposição tarifária extraordinária
será aplicada tão-somente às áreas do Sistema Elé
trico Interligado Nacional sujeitas, por disposição ex
pressa de resolução da GCE, ao Programa Emer
gencial de Redução do Consumo de Energia Elétri
ca, e aos seguintes períodos:

I - desde 1° de junho de 2001 até a extinção do
Programa Emergencial de Redução do Consumo de
Energia Elétrica, para os consumidores atendidos por
meio dos Sistemas Interligados das regiões Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste; e

11- desde 1° de julho de 2001 até 31 de dezem
bro de 2001, para os consumidores dos Estados do
Pará e do Tocantins e da parte do Estado do Mara
nhão atendida pelo Sistema Interligado Norte.

§ 4° A recomposição tarifária extraordinária vi
gorará pelo período necessário à compensação do
montante referido no § 9°, apurado pela Aneel na for
ma de resolução da GCE.



§ 12. A eficácia da recomposição tarifária ex
traordinária fica condicionada ao fiel cumprimento
pelos interessados, individualmente considerados,
de todas as obrigações por eles assumidas nos ter
mos desta Medida Provisória e à ausência de sua
impugnação judicial ou extrajudicial pelos mesmos
interessados.

§ 10. A recomposição tarifária extraordinária
prevista neste artigo será realizada uma única vez,
não constituindo, em hipótese alguma, instrumento
permanente de alteração de tarifa nem parcela com
ponente das tarifas para fins de futuros reajustes ou
revisões tarifárias.

§ 11. Não se aplicam os §§ 1° e 3° do art. 2° da
Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ao disposto
neste artigo.

§ 8° Os contratos iniciais e equivalentes, assim
reconhecidos em Resolução da Aneel, serão adita
dos para contemplar uma fórmula compulsória de
solução de controvérsias, para que a Aneel instaure
ex officio, caso as partes não o façam em prazo de
terminado, os mecanismos de solução de controvér
sias existentes, sem prejuízo da atuação subsidiária
da Aneel na arbitragem de controvérsias.

§ 9° A GCE estabelecerá os parâmetros gerais
da metodologia de cálculo do montante devido a cada
interessado a título de recomposição tarifária extraor
dinária, bem como diretrizes para a homologação da
recomposição tarifária extraordinária.

VIII - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada à adesão aos
acordos firmados entre os agentes do setor elétrico,
pela maioria qualificada das distribuidoras e gerado
ras sujeitas aos contratos iniciais e equivalentes,
nos termos de resolução da Aneel.

§ 6° Ficam as empresas públicas e as socieda
des de economia mistas federais autorizadas a cele
brar transações e a promover os atos necessários à
solução de controvérsias contratuais e normativas
prevista no inciso VI do § 5° deste artigo.

§ 7° Não verificada a homologação no prazo
previsto no § 5° deste artigo, a recomposição tarifária
extraordinária vigorará por doze meses e será abatida
integralmente no reajuste tarifário anual subseqüen
te.
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§ 5° A recomposição tarifária extraordinária es- agentes do setor elétrico relativo a fatos e normas
tará sujeita à homologação pela Aneel e observará as concernentes ao Programa Emergencial de Redução
seguintes regras: do Consumo de Energia Elétrica, à recomposição ta-

I - a primeira parcela do montante a recompor rifária extraordinária de que cuida este artigo e ao dis-
será homologada no prazo de quinze dias contados posto nesta Medida Provisória;
do cumprimento do disposto nos incisos V a VIII, con
siderando-se os meses efetivamente apurados;

11 - a segunda parcela do montante a recompor
será homologada no prazo de sessenta dias, conta
dos da extinção do Programa Emergencial de Redu
ção do Consumo de Energia Elétrica;

111 - no caso de extensão ao ano de 2002, por
mais de três meses, do Programa Emergencial de
Redução do Consumo de Energia Elétrica, atual
mente em vigor, serão criadas etapas de homologa
ção intermediárias em relação àquelas previstas nos
incisos I e 11 e com periodicidade definida em resolu
ção da GCE;

IV - o detalhamento da metodologia, os prazos,
a forma, as condições e o procedimento da recompo
sição tarifária extraordinária, em especial os requisi
tos para sua homologação, serão estabelecidos em
resolução da Aneel;

V - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária será condicionada a pedido do inte
ressado e à certeza, correção e consistência das in
formações a serem prestadas à Aneel e por ela
elencadas e verificadas, inclusive as relativas a
eventuais reduções de custos durante o raciona
mento ou decorrentes de interpretação, explic~ação

e revisão de estipulações contratuais, que serão ob
jeto de declarações, compromissos, termos aditivos
e transações entre as partes, em especial no que
concerne à parcela das despesas de que cuida o
art. 2° não alcançada por repasse aos consumidores
e aos excedentes dos contratos iniciais e equivalen
tes, nos termos de resolução da Aneel, observadas
as diretrizes previstas no § 9°.

VI - para atender aos fins previstos no inciso
V, a homologação da recomposição tarifária extraor
dinária estará condicionada, nos termos de resolu
ção da Aneel, à solução de controvérsias contratua
is e normativas e à eliminação de eventuais litígios
judiciais ou extrajudiciais, inclusive por meio de arbi
tragem levada a efeito pela Aneel;

VII - a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada à observância
pelo interessado do disposto no parágrafo único do
art. 2° e no § 1° do art. 6°, bem como a renúncia ou de
sistência pelo interessado de qualquer pleito, judicial
ou extrajudicial, junto ao poder concedente ou aos
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§ 13. A prática pelos interessados dos atos pre
vistos neste artigo, em especial daqueles referidos
nos incisos V a VIII do § 5°, não acarretará ônus, en
cargos, responsabilidades, desembolsos, pagamen
tos ou custos, de qualquer natureza, para o poder
concedente.

§ 14. Fica autorizado o registro dos recebíveis
da recomposição tarifária extraordinária de que trata
este artigo em sistema centralizado de liquidação e
custódia autorizado pelo órgão federal competente.

Art. 5° Não se aplicam as vedações constantes
do art. 39 da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de
1962, às entidades oficiais de crédito público da
União na concessão de financiamentos destinados,
conforme as regras a serem fixadas pela GCE, a su
prir a insuficiência de recursos, objeto da recomposi
ção tarifária extraordinária de que trata o art. 4° des
ta Medida Provisória, das concessionárias de servi
ços públicos de distribuição de energia elétrica e
das empresas signatárias de contratos iniciais e
equivalentes, assim reconhecidos em resolução da
Aneel.

§ 1° O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, por solicitação da
GCE, instituirá programa, com caráter emergencial e
excepcional, de apoio a concessionárias de serviços
públicos de distribuição, geração e produtores inde
pendentes de energia elétrica, signatários dos con
tratos iniciais e equivalentes, assim reconhecido em
resolução da Aneel.

§ 2° Caso instituído, o programa a que se refe
re o § 1° observará as diretrizes fixadas pela GCE,
sendo as demais condições estabelecidas pelo
BNDES.

§ 3° Fica autorizada a instituição de programa
de financiamento destinado a suprir insuficiência de
recursos a ser recuperada por meio do disposto no
art. 6°, de acordo com diretrizes fixadas em ato da
GCE.

§ 4° Fica autorizada a concessão de financia
mentos incluídos nos programas de que trata este
artigo ou de acesso a operações de efeito financeiro
equivalente a entidades cujo controle acionário per
tença a pessoas jurídicas de direito público interno
ou a suas subsidiárias ou controladas.

Art. 6° O mecanismo de que trata a Medida
Provisória nO 2.227, de 4 de setembro de 2001, de
verá conferir, mediante a incorporação dos efeitos fi
nanceiros, tratamento isonômico às variações, verifi
cadas em todo o exercício de 2001, de valores de
itens da "Parcela A" previstos nos contratos de con-

cessão de distribuição de energia elétrica, desconsi
derando, para os fins deste artigo, variações daque
les itens eventualmente ocorridas até 31 de dezem
bro de 2000.

§ 1° A aplicação do disposto no caput fica con
dicionada a pedido do interessado que será instruído
com:

I - declaração de renúncia a qualquer direito,
pretensão, pleito judicial ou extrajudicial, bem como
a desistência de qualquer demanda administrativa
ou judicial em curso relativos às variações dos valo
res dos itens integrantes da "Parcela A" desde a
data da assinatura do respectivo contrato de con
cessão até a data de 26 de outubro de 2001 ;

11- declaração do interessado de que não reivin
dicará revisão tarifária extraordinária relativa a fatos
ocorridos desde a assinatura do contrato de conces
são até o dia 31 de dezembro de 2001;

111 - assinatura pelo interessado dos atos, tran
sações, renúncias, declarações e desistências referi
dos no art. 4° e disciplinados em resolução da Aneel.

§ 2° A aplicação do disposto no caput está suje
ita ao princípio da modicidade tarifária e será imple
mentada, após verificação dos documentos de instru
ção do pedido e homologação do montante pela Ane
el, ao longo de período flexível.

§ 3° O disposto no caput não se aplica, em hi
pótese alguma, a efeitos financeiros decorrentes de
variações de valores de itens da "Parcela A" ocorri
dos em exercícios anteriores a 2001 .

Art. 7° Fica a União autorizada a emitir títulos
da Dívida Pública Federal, com características a se
rem definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda,
diretamente à CBEE, para dar cumprimento ao dis
posto no § 5° do art. 1° da Medida Provisória n°
2.209 de 29 de agosto de 2001, os quais serão
mantidos como garantia das operações que venham
a ser contratadas por aquela Empresa.

§ 1° Fica autorizada a CBEE a contratar a Cai
xa Econômica Federal - CAIXA como agente finan
ceiro da operação.

§ 2° Os títulos de que trata o caput deste arti
go ficarão depositados em conta custódia na Caixa.

§ 3° O saldo total das operações contratadas
que podem ser garantidas com títulos públicos fede
rais, nos termos do caput deste artigo, não poderá
ultrapassar o montante de R$16.000.000.000,00
(dezesseis bilhões de reais).

Art. 8° Honradas as garantias concedidas, a
União se sub-rogará nos créditos junto à CBEE,
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pelo correspondente valor nominal dos títulos libera
dos.

§ 1° O ressarcimento de que trata o caput des
te artigo deverá ser efetuado no prazo máximo de
trinta dias a partir da liberação dos títulos e será atu
a�izado pela taxa média ajustada dos financiamen
tos diários apurados no Sistema Especial de Liqui
dação e Custódia - Selic, acrescidos de encargos
de zero vírgula cinco por cento, dentre outras condi
ções a serem estabelecidas pelo Ministério da Fa
zenda.

§ 2° Em ressarcimento à garantia honrada pela
União, poderão ser aceitos, a critério do Ministério
da Fazenda, pelo valor econômico, créditos de pro
priedade da CBEE.

Art. 9° Fica a União autorizada a realizar au
mento de capital social da CBEE, até o valor de
R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), me
diante títulos da Dívida Pública Federal, com carac
terísticas a serem definidas pelo Ministro de Estado
da Fazenda.

Art. 10. Fica a União autorizada a prestar ga
rantia nas operações realizadas ao amparo do art.
49 da Medida Provisória n° 2.181-45, de 24 de
agosto de 2001 .

Art. 11. Fica a União autorizada, até o limite de
R$7.500.000.000 (sete bilhões e quinhentos milhões
de reais), a emitir, sob a forma de colocação direta,
em favor do Bndes, título da Dívida Pública Mobiliá
ria Federal, cujas características serão definidas
pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Parágrafo único. Em contrapartida aos títulos
emitidos na forma deste artigo, o Bndes poderá utili
zar, a critério do Ministro de Estado da Fazenda e,
pelo valor presente, créditos cedidos contra a
BNDESPAR - BNDES Participações S.A.

Art. 12. O BNDES poderá recomprar da União,
a qualquer tempo, os créditos referidos no parágrafo
único do art. 11, admitindo-se a dação em paga
mento de bens e direitos de sua propriedade, a cri
tério do Ministro de Estado da Fazenda.

Art. 13. Fica a GCE autorizada a estabelecer
diretrizes para a implementação do disposto nesta
Medida Provisória, sem prejuízo das competências
específicas nela previstas.

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

Brasília, 21 de dezembro de 2001, 180° da
Independência e 113° da República. - Fernando
Henrique Cardoso.

Mensagem n° 1 .418

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o texto da Medida Provisória n° 14 , de 21 de
dezembro de 2001, que "Dispõe sobre a expansão
da oferta de energia emergencial e dá outras provi
dências".

Brasília, 21 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

E.M. Interministerial n° 376-A C.
CIVIUMF/MMElMDIC

Em 21 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submetemos à consideração de Vossa Exce
lência proposta de edição de medida provisória, com
o intuito de autorizar a União a emitir títulos da dívi
da pública, a fim de possibilitar a concessão de ga
rantia aos contratos celebrados pela Comercializa
dora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE; au
mentar o capital social da CBEE; prestar garantia às
operações realizadas ao amparo do art. 49 da Medi
da Provisória n° 2.181-45, de 24 de agosto de 2001,
que trata das operações de permuta, aquisição ou
venda de créditos com empresas estatais do setor
elétrico; possibilitar a compra de energia elétrica
pela CBEE, no âmbito do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - MAE; criar o Programa de Incenti
vo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
PROINFA com o objetivo garantir a diversificação da
matriz energética brasileira, buscando soluções com
a utilização de fontes alternativas de energia; con
cretizar o disposto no art. 28 da Medida Provisória
n° 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, por meio da
disciplina da recomposição tarifária extraordinária;
autorizar o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES a conceder financia
mento às concessionárias de serviços públicos de
distribuição de energia elétrica e às empresas que
detenham contratos de compra e venda de energia
elétrica como medida preventiva, em face da amea
ça de generalização da inadimplência entre os
agentes, quanto pela necessidade de se evitar de
masiada oneração ao consumidor, mediante transfe
rência do custo total do programa para a tarifa; con
formar o mecanismo de que trata a Medida Provisó
ria n° 2.227, de 4 de setembro de 2001, a fim de
equalizar, no exercício de 2001, os efeitos financei
ros, e autorizar a Câmara de Gestão da Crise de
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Energia Elétrica - GCE a estabelecer diretrizes para
a implementação do disposto nesta Medida Provisó
ria.

2. O Governo Federal vem se mostrando sen
sível quanto à atual situação de crise energética, o
que tem demandado ampla intervenção do Poder
Executivo Federal no sentido de compatibilizar a de
manda e a oferta de energia elétrica.

3. Cabe registrar que o desequilíbrio atualmen
te existente entre a oferta e a demanda de energia
elétrica pode afetar negativamente as taxas de cres
cimento do País, assim como os níveis de bem-es
tar da população. A adoção de medidas com vistas
a evitar interrupções abruptas no fornecimento de
energia cumpre um papel de relevância ímpar para
todos os setores da sociedade.

4. Tendo em vista a necessidade de fazer fren
te a este quadro de crise, foi editada a Medida Pro
visória n° 2.209, de 29 de agosto de 2001, que criou
a CBEE, empresa pública federal, de natureza não
financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Ener
gia - MME, que tem por objetivo a aquisição, o ar
rendamento e a alienação de bens e direitos, a cele
bração de contratos e a prática de atos destinados à
viabilização do aumento da capacidade de geração
e da oferta de energia elétrica de qualquer fonte em
curto prazo, à superação da crise de energia elétrica
e ao reequilíbrio de oferta e demanda de energia
elétrica.

5. Assim, para dar cumprimento ao § 5° do art. 1°
da referida Medida Provisória n° 2.209, de 2001, pro
pomos que a União seja autorizada a emitir Títulos da
Dívida Pública em favor da CBEE a fim de conceder
garantia aos contratos celebrados pela empresa.

6. Os títulos emitidos ficarão custodiados e
bloqueados na Caixa Econômica Federal - CAIXA,
não podendo ser, negociados no mercado secundá
rio até sua eventual utilização para a execução da
garantia.

7. Em contrapartida à garantia honrada, a
União se sub-rogará no crédito correspondente à
CBEE, que deverá ser atualizado conforme critérios
que não comprometam o resultado do Tesouro Na
cional.

8. Além da concessão de garantias, enten
de-se necessário permitir o aumento do capital soci
al da CBEE pela União por meio de títulos da Dívida
Pública Federal, até o valor de R$200.000.000,00
(duzentos milhões de reais).

9. Como já registrado, o quadro que hoje se
mostra é de desequilíbrio entre a oferta e a deman
da de energia elétrica, afetando negativamente as
taxas de crescimento do País, assim como os níveis
de bem-estar da população. Para eliminar os riscos
de interrupções abruptas no fornecimento de ener
gia elétrica, principalmente na Região Nordeste, ga
rantindo a manutenção dos níveis de segurança nos
reservatórios, mesmo no pior ano para a hidrologia,
fazse mister a adoção de medidas que garantam o
pleno atendimento da demanda, razão pela qual se
apresenta a proposta de compra de energia elétrica
pela CBEE, no âmbito do Mercado Atacadista de
Energia Elétrica - MAE.

10. Os custos de tal contratação serão ratea
dos entre os consumidores atendidos pelo Sistema
Elétrico Interligado Nacional por meio de adicional
tarifário específico, proporcionalmente ao consumo
de cada unidade consumidora, excluídos, para o ra
teio dos custos da aquisição de capacidade, os con
sumidores da Subclasse Residencial baixa renda e,
para o rateio dos custos de aquisição de energia
elétrica, os consumidores das Classes Residencial,
entre esses os da Subclasse baixa renda, e Rural
com consumo mensal inferior a 350 kWh.

11. Em adição às operações acima descritas e
com o mesmo objetivo, faz-se necessária a inclusão
de artigo que autorize a União a prestar garantia
nas operações realizadas ao amparo do art. 49 da
Medida Provisória n° 2.181-45, de 24 de agosto de
2001, que trata das operações de permuta, aquisi
ção ou venda de créditos com empresas estatais do
setor elétrico.

12. A reestruturação do setor elétrico foi con
duzida como condição básica de possibilitar e atrair
capital privado para propiciar a expansão da oferta
de energia elétrica. O modelo estrutural e institucio
nal desenhado para o setor elétrico e consolidado
em leis teve como princípio a criação de condições
equilibradas para que os agentes pudessem exercer
atividades de natureza competitiva, com simetria de
informações e sem privilégios de instrumentos regu
latórios.

13. Em virtude do quadro crítico do setor ener
gético, ocorrido neste ano, que está sendo transpos
to pelo País com sacrifícios de todos os cidadãos
brasileiros, verificou-se a urgente necessidade de
promover investimentos e incentivos à produção de
energia elétrica que independam de questões mete
reológicas, que como fatores ia natureza que são,
são de difícil previsão.



18. Nessas condições, torna-se relevante a cri
ação de um mercado inicial, garantido com porte su
ficiente para finalmente produzir ganhos de escala e
reduções de custo unitário de capital significativos.

19. A Centrais Elétricas Brasileiras SA 
ELETROBRÁS, diretamente ou por intermédio de
suas empresas controladas, adquirirá, após prévia
autorização do MME, a energia a ser produzida por
empreendimentos que utilizem fontes alternativas e
cumpram todas as condições desta medida provisó
ria e de sua regulamentação. Tal aquisição se efeti
vará por meio de contratos, com prazos máximos de
quinze anos. Este prazo foi estipulado mediante a
previsão do tempo necessário para a recuperação
dos investimentos a serem efetivados nas imple
mentações dos empreendimentos.

20. Ressalte-se que a aquisição da energia ori
unda de fontes ahernativas não representa um rom
pimento nos contratos de concessão já celebrados
com as distribuidoras de energia elétrica, uma vez
que todos os contratos são "contratos de concessão
de serviço público", portanto, contratos administrati
vos típicos, ou seja, contratos administrativos tipifi
cados por lei, no caso a Lei nO 8.987, de 1995. Con
tratos administrativos são contratos em que o Poder
Público pode, por sua posição de parte relevante,
promover alterações unilaterais, dentro de determi
nados limites e desde que preserve o equilíbrio eco
nômico-financeiro inicial.

21. Com a criação do PROINFA, o custo da ge
ração da energia alternativa terá uma compensação
em relação ao valor econômico correspondente à ge
ração de energia compet~iva. Dessa forma, não have
rá um impacto na tarifa além do já considerado com a
inserção da nova energia (custo marginal). Neste sen
tido, os incisos 111 e IV, do § 1° do art. 3°, da medida
provisória, prevêem a limitação do repasse dos cus
tos resultantes dos contratos de aquisição de energia
elétrica, bem como o rateio entre todas as classes de
consumidores finais, na proporção do consumo indivi
duai verificado.

22. Por acreditarem que os poderes públicos de
vam interferir na fase emergencial para proteger as
fontes alternativas de uma concorrência frontal com
as tecnologias clássicas, países como a Alemanha,
Dinamarca e, especialmente a Espanha, criaram,
dentro de um modelo de "livre mercado", metas de
aquisição compulsória para esse tipo de energia. Tal
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14. Neste sentido, pensou-se na criação do cala capaz de tornar essas tecnologias competitivas
PROINFA, previsto no caput do art. 3° , com o obje- como uma indústria emergente. Esse ciclo vicioso
tivo de agregar ao Sistema Elétrico Interligado Naci- precisa ser rompido.
onal, o montante de, no máximo, 3.300 MW de po
tência instalada. Esta proposta representa um esfor
ço no sentido de garantir a diversificação da matriz
energética brasileira, buscando soluções com a utili
zação de fontes alternativas de energia, indepen
dentes das condições hidrológicas, mediante o
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis
e das tecnologias aplicáveis. Vislumbra-se que esse
dispositivo venha ao encontro da mobilização da so
ciedade brasileira em busca de uma efetiva supera
ção da crise de oferta de energia elétrica.

15. O Proinfa será disciplinado por meio de re
soluções da GCE. Quando da extinção da GCE, o
MME, assumirá a sua disciplina.

16. Além do principal impacto que este progra
ma irá fomentar, que é a redução da dependência
das previsões pluviométricas, outros tópicos devem
ser levantados na defesa de sua implementação: (i)
a adoção de políticas de incentivo, a competitivida
de como mola propulsora de novos investimentos e
a remoção de obstáculos à expansão do mercado
construem objetivos essenciais de todo o processo
de reestruturação que vem sendo implantado no Se
tor Elétrico Brasileiro; (ii) menor porte dos empreen
dimentos aumenta o número de atores e estimula a
competição; (iii) ampliação da oferta faz-se necessá
ria em função da expectativa de crescimento de
consumo e do atual risco de déficit; (iv) uso de re
cursos locais mostra-se vantajoso em contraposição
à necessidade de importação de combustíveis (gás
natural e petróleo), em particular no caso de existên
cia de uma indústria nacional capacitada; (v) ofere
cem-se apoio e condição adicional para a eletrifica
ção rural de áreas onde a opção convencional não é
viável; (vi) a possibilidade de elegibilidade, pela Co
missão Interministerial de Mudança Global do Clima,
criada pelo Decreto Presidencial de 7 de julho de
1999, dos projetos que utilizem energias renováveis,
face ao caráter de potenciaJização de redução de
emissão de gases de efeito estufa, permitirá o aces
so ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL).

17. O alto custo unitário inicial e a elevada per
cepção de risco por parte dos potenciais empreende
dores têm inibido os investimentos em fontes alterna
tivas. Como o crescimento do mercado dessas fontes
é reduzido nestas condições, não se obtêm escalas
adequadas de fabricação dos equipamentos e os
seus custos unitários de capital não diminuem em es-
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política foi desenvolvida num contexto de abertura e
de liberalização do sistema elétrico europeu sem con
flitar com esta abertura, na medida em que os "sobre
custos" foram repassados de forma isonômica entre
todos os agentes deste sistema. Nessa mesma linha
de raciocínio, o inciso V, do § lOdo mesmo art. 3°, pre
vê uma redução de, no mínimo, cinqüenta por cento
na "tarífa fio", para sua utilização pelos empreendi
mentos fomentados pelo Proinfa.

23. O art. 4° da medida provisória propõe a
disciplina da recomposição tarifária extraordinária,
com a finalidade de concretizar o disposto no art. 28
da Medida Provisória nO 2.198-5, de 24 de agosto de
2001.

24. Após seis meses de discussão com as con
cessionárias geradoras e as distribuidoras de energia
elétrica sobre o desequilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão e a recomposição de re
ceitas relativas ao período de vigência do Programa
Emergencial de Redução do Consumo de Energia
Elétrica, filmou-se o Acordo Geral do Setor Elétrico,
cujos termos essenciais integram a regulação do art.
4°. Este acordo tem, como princípio, a repartição
equânime dos prejuízos comprovados e, por finalida
de, possibilitar o funcionamento do Setor Elétrico e a
continuidade de investimentos nesse setor, de cuja
regularidade depende o desenvolvimento do País.
Com o acordo, evitam-se controvérsias jurídicas e au
mentos tarifários muito superiores, atuando-se assim
em benefício do consumidor brasileiro.

25. São excluídos de qualquer reajuste os con
sumidores integrantes da Subc1asse Residencial bai
xa renda e são fixados, de logo, índices diferenciados
para recomposição tarifária extraordinária. Ademais,
a vigência da recomposição tarifária será por prazo
flexível, que dependerá da situação individual de
cada empresa e do comportamento do mercado, e vi
gorará apenas pelo período necessário à compensa
çã0 da receita frustrada, calculada pela Agência Naci
onal de Energia Elétrica - ANEEL após o estabeleci
mento de critérios pela GCE.

26. Cumpre destacar que as hipóteses decor
rentes de caso fortuito ou de força maior. os riscos
inerentes à atividade econômica e ao respectivo mer
cado serão suportados, com exclusividade, pelas
concessionárias geradoras e distribuidoras de ener
gia elétrica.

27. Mencionada recomposição só será aplicada
às áreas do Sistema Elétrico Interligado Nacional e
aos períodos afetados pelo Programa Emergencial
de Redução do Consumo de Energia Elétrica, e esta
rá sujeita à homologação pela Aneel, a fim de que

possa ser aferida a certeza, correção e consistência
das informações prestadas.

28. Nesse sentido, as regras a serem observa
das para a homologação da recomposição tarifária
estão previstas no § 5° do art. 4°, cujo procedimento
será estabelecido pela Aneel. observadas as regras
previstas na medida provisória no que concerne aos
prazos de quinze dias para homologação da primeira
parcela do montante a recompor e de sessenta dias
para homologação da segunda parcela. Ausente a
homologação da Aneel no prazo assinalado, a recom
posição extraordinária vigorará por doze meses e
será integralmente abatida no reajuste tarifário do
ano subseqüente. A homologação da recomposição
tarifária ficará, ainda, condicionada à adesão da mai
oria qualificada das distribuidoras e geradoras sujei
tas aos contratos iniciais e equivalentes aos acordos
firmados entre os agentes do setor elétrico.

29. A recomposição tarifária extraordinária será
realizada uma única vez, vedada sua incorporação às
tarifas, para fins de reajustes futuros e estará condici
onada à renúncia, por parte das concessionárias ge
radoras e das distribuidoras de energia elétrica, a
qualquer pleito, judicial ou extrajudicial, junto ao poder
concedente ou a agentes do setor elétrico onde se
jam discutidos fatos ou normas concernentes ao Pro
grama Emergencial de Redução do Consumo de
Energia Elétrica e à recomposição tarífária extraordi
nária.

30. Com o intuito de possibilitar a célere compo
sição das controvérsias no futuro, a Aneel é chamada
a assumir a função subsidiária de árbitro, quando as
partes não tenham acordado acerca de mecanismo
compulsório de solução de litígios. Nesse sentido os
Contratos Iniciais serão aditados, para contemplar
fórmula compulsória de solução de controvérsias,
sendo permitida a atuação da Aneel para instaurar ar
bitragem ex officio. Por essa razão, as empresas pú
blicas federais ficam autorizadas, desde logo, a cele
bração de transações e promoção de atos necessári
os à solução extrajudicial de controvérsias eventual
mente verificadas.

31. Propomos que, paralelamente ao programa
de recomposição tarifária extraordinária, o BNDES
conceda financiamento às concessionárias de servi
ços públicos de distribuição de energia elétrica e às
empresas que detenham contratos de compra e ven
da de energia elétrica. Tal apoio financeiro se justifica
tanto como medida preventiva de previsível colapso
no setor elétrico nacional, em face da ameaça de ge
neralização da inadimplência entre os agentes, quan·
to pela necessidade de se evitar demasiada oneração



Cria e instala a Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica, do Conse
lho de Governo, estabelece diretrizes
para programas de enfrentamento da cri
se de energia elétrica e dá outras provi
dências.

LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA W 2.198-5, DE 24
DE AGOSTO DE 2001

LEI W 10.192, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001

Dispõe sobre medidas complemen
tares ao Plano Real e dá outras providên
cias.

Art. 28. Na eventual e futura necessidade de re
composição do equilíbrio econômico-financeiro de
contratos de concessão, devidamente comprovada
na forma da legislação, esta far-se-á, observado o
disposto no art. 20, na forma do § 2° do art. 9° da Lei
nO 8.987, de 1995, mediante reconhecimento da Ane
el, ressalvadas as hipóteses de casos fortuitos, força
maior e riscos inerentes à atividade econômica e ao
respectivo mercado.

33. Assim é que opinamos pela inserção, na me
dida provisória, de norma autorizadora do referido fi
nanciamento, com caráter emergencial e excepcio
nal, pelo BNDES, mediante determinação da GCE
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ao consumidor, mediante transferência do custo total decorrentes da crise no setor elétrico, propomos a
do programa para a tarifa. introdução do art. 13.

32. Se por um lado, como sobejamente demons- 39. A autorização de que trata o art. 13 da medi-
trado, é certo que se mostram necessárias medidas da provisória em apreço justifica-se, sobretudo, pela
com vistas à correção das distorções relativas ao urgente necessidade de disciplina das questões ali-
equilíbrio econômico financeiro dos contratos cele- nentes ao racionamento de energia elétrica, com vis-
brados no setor elétrico, por outro, é igualmente in- tas a minimizar os sacrifícios impostos à população
conteste que se revela desaconselhável o repasse in- em decorrência da crise energética que se instalou no
tegral e imediato do custo dessa medida aos consu- País, bem como compatibilizar a demanda e a oferta,
midores. Com efeito, a excessiva oneração ao consu- revitalizando o sistema elétrico brasileiro.
midor, além de não ser recomendável sob o ponto de 40. Desse modo, observado que, em um hori-
vista social nem compatível com o princípio da modi- zonte de curto prazo, não está afastado um quadro de
cidade tarifária, poderia desencadear processo infla- produção insatisfatória de energia elétrica, a presente
cionário, com nefastos efeitos para a economia nacio- proposta preenche, seguramente, os requisitos cons-
nal. titucionais da relevância e urgência para a edição de

medida provisória.
41. Essas são as razões que justificam a ado

ção, por meio de medida provisória, da proposta que
ora submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Respeitosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República - José Jorge
de Vasconcelos lima, Ministro de Estado de Minas
e Energia - Pedro Malan, Ministro de Estado da Fa
zenda - Sérgio Silva do Amaral, Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

34. Relativamente ao art. 6°, opera a medida
provisória para concretizar, na aplicação do meca
nismo previsto na Medida Provisória n° 2.227, de 4
de setembro de 2001, o princípio constitucional da
isonomia. Duas são as razões que justificam a disci
plina adotada.

35. De início, importa considerar a existência de
itens da denominada "Parcela A" dos contratos de
concessão de serviços públicos de energia elétrica
cuja variação dá-se em respeito ao exercício financei
ro. Tal circunstância, contudo, é assimétrica frente à
distribuição de datas de reajustes das diversas distri
buidoras em um mesmo exercício. Afigura-se neces
sária, portanto, a adequada conformação daquele
mecanismo de modo a produzir efeitos financeiros
isonômicos para as diversas concessionárias distri
buidoras.

36. Nessa medida, faZ-se necessária a adoção
da providência inscrita no art. 6° da medida provisória
para o fim de, adotando-se o critério do exercício fi
nanceiro, conformar o mecanismo adequado à siste·
mática de variação de custos do setor elétrico, bem
como ao imperativo constitucional de concretização
da isonomia por meio da atividade legislativa.

37. Verificada a crítica situação hidrológica e a
possibilidade de interrupções abruptas do suprimen
to de energia elétrica, criou-se, com a Medida ProvI
sória n° 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, a GCE.

38. Para que a GCE atue de modo a concreti
zar seus objetivos institucionais, consistentes na im
p�ementação de medidas de natureza emergencial
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Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória nO 2.074-72 de 2001, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:

Art. 1° As estipulações de pagamento de obri
gações pecuniárias exeqüíveis no território nacional
deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de
nulidade, quaisquer estipulações de:

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a
ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto
nos arts. 2° e 3° do Decreto-Lei n° 857, de 11 de se
tembro de 1969, e na parte final do art. 6° da Lei nO
8.880, de 27 de maio de 1994;

II - reajuste ou correção monetária expressas
em, ou vinculadas a unidade monetária de conta de
qualquer natureza;

111 - correção monetária ou de reajuste por índi
ces de preços gerais, setoriais ou que reflitam a varia
ção dos custos de produção ou dos insumos utiliza
dos, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 2° É admitida estipulação de correção mo
netária ou de reajuste por índices de preços gerais,
setoriais ou que reflitam a variação dos custos de pro
dução ou dos insumos utilizados nos contratos de
prazo de duração igualou superior a um ano.

§ 1° É nula de pleno direito qualquer estipulação
de reajuste ou correção monetária de periodicidade
inferior a um ano.

§ 2° Em caso de revisão contratual, o termo inici
ai do período de correção monetária ou reajuste, ou
de nona revisão, será a data em que a anterior revisão
tiver ocorrido.

§ 3° Ressalvado o disposto no § 7° do n° 28 da
Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, e no parágrafo
seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedi
entes que, na apuração do índice de reajuste, produ
zam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste
de periodicidade inferior à anual.

§ 4° Nos contratos de prazo de duração igualou
superior a três anos, cujo objeto seja a produção de
bens para entrega futura ou a aquisição de bens ou
direitos a eles relativos, as partes poderão pactuar a
atualização das obrigações, a cada período de um
ano, contado a partir da contratação, e no seu venci
mento final, considerada a periodicidade de paga
mento das prestações, e abatidos os pagamentos,
atualizados da mesma forma, efetuados no período.

§ 5° O disposto no parágrafo anterior aplica-se
aos contratos celebrados a partir de 28 de outubro de
1995 até 11 de outubro de 1997.

§ 6° O prazo a que alude o parágrafo anterior po
derá ser prorrogada mediante ato do Poder Executivo.

LEI N° 4.131 , DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Disciplina a aplicação do capital es
trangeiro e as remessas de valores para
o exterior e dá outras providências.

Art. 39. As entidades, estabelecimentos de cré
dito, a que se refere o art. 37, só poderão conceder
empréstimos, créditos ou financiamentos para novas
inversões a serem realizadas no ativo lixo de empresa
cuja maioria de capital, com direito a voto, pertença, a
pessoas não residentes no País, quando elas estive
rem aplicadas em setores de atividades e regiões
econômicas de alto interesse nacional, definidos e
enumerados em decreto do Poder Executivo, median
te audiência do Conselho Nacional de Economia.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.227, DE 4
DE SETEMBRO DE 2001

Estabelece exceção ao alcance do
art. 2° da Lei n° 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA W 2.209, DE 29
DE AGOSTO DE 2001

Autoriza a União a criar a Comercia
lizadora Brasileira de Energia Emergenci
al- CBEE.

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 União fica autorizada a criar a Comerci
alizadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE,
empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e
Energia.

§ 1° A CBEE terá sede e foro no Município do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e terá por
objetivo a aquisição, o arrendamento e a alienação de
bens e direitos, a celebração de contratos e a prática
de atos destinados:

I - à viabilização do aumento da capacidade de
geração e da oferta de energia elétrica de qualquer
fonte em curto prazo; e
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11 - à superação da crise de energia elétrica e ao
reequilíbrio de oferta e demanda de energia elétrica.

§ 2° O estatuto da CBEE será aprovado por de
creto.

§ 3° A CBEE poderá exercer suas atividades
com pessoal cedido de órgãos e entidades da Admi
nistração Pública Federal, bem como por meio da
contratação de serviços.

§ 4° É dispensável a licitação para a contratação
de obras, compras e serviços que atendam direta
mente aos objetivos sociais da CBEE, inclusive àque
les destinados a planejar, a implementar e a avaliar a
realização desses mesmos objetivos.

§ 5° A União fica autorizada a oferecer garantia
nos contratos celebrados pela CBEE que atendam
aos objetivos sociais desta.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.181-45, DE 24
DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre operações financeiras
entre o Tesouro Nacional e as entidades
que menciona, e dá outras providências.

Art. 49. Fica a União, a exclusivo critério do Mi
nistro de Estado da Fazenda, autorizada a realizar
operações de permuta, aquisição ou venda de crédi
tos com empresas estatais do setor elétrico, mantida,
no mínimo, a equivalência econômica dos créditos re
cíprocos.

§ 1° Os créditos detidos pela União contra em
presas estatais do setor elétrico poderão ser objeto
de permuta ou venda com empresas integrantes do
sistema BNDES.

§ 2° Nas operações de que trata este artigo, po
derão ser utilizados títulos da Dívida Pública Mobiliá
ria Federal, cujas características serão definidas pelo
Ministro de Estado da Fazenda.

Aviso nO 1.550 - C. Civil

Brasília, 21 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n° 14, de 21 de dezembro

de 2001. - Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da
Presidência da República.

Ofício n° 0013-L-PFU2002

Brasília, 19 de fevereiro de 2002

Exce/entíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nO 14, de 21 de
dezembro de 2001, que "Dispõe sobre a expansão da
oferta de energia emergencial e dá outras providênci
as", em substituição aos anteriormente indicados.

Efetivo Suplente
Deputado
José Carlos Aleluia Pedro Bittencourt
Moreira Ferreira Rafael Greca

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

Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira Líder do PFL,
nos seguintes termos

Ofício n00001-L-PFU2002

Brasília, 15 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Encaminho, para gentileza do conhecimento
de Vossa Excelência, manifestação da bancada
consignando minha recondução por mais uma ses
são legislativa à liderança do Partido da Frente libe
rai na Câmara dos Deputados.

A demonstração de apreço e confiança com
que fui distinguido muito me desvanece, ao tempo
em que, em mim, se reafirma cada vez mais o pro
pósito de bem servir ao País, a esta Casa e ao parti
do que integro desde sua fundação.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Olivei
ra, Líder do PFL.
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Exmo. Sr.
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Líder do PFL na Câmara dos Deputados

Senhor Líder,

Brasília, 15 de fevereiro de 2002

Os parlamentares do Partido da Frente Liberal na Câmara dos

Deputado·, em face do interesse da agremiação de manter-se coesa a fim de continuar

participando com êxito dos embates legislativos e eleitorais, colaborando, assim, de forma

eficaz com o processo de modernização nacional em curso, de acordo com as diretrizes

preconizc...das no Projeto PFL 2002, comunicam a indicação de V. Exa. para Líder da

Bancada na próxima sessão legislativa, em reconhecimento ao trabalho poHtico

alizado.
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Oliveira à Liderança da Bancada na
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Oliveira à Liderança da Bancada na
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Tipo da Proposição: OF.

Autor da Proposição: INOCÊNCIO OLIVEIRA E OUTROS
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Ofício comunicando a indicação do Deputado Inocêncio Oliveira
para Líder da Bancada do PFL na sessão legislativa de 2002.

Possui Assinaturas Suficientes: CONFERINDO

Totais de Assinaturas:
------------- ----
Confirmadas 084í
Não C-;nfer~m----0õ11

.FOradOExerciciõ-,--(iõ"f
Repetidas 003

:lIegiveis oõQ1
I I

:~etirada..~ .__ O~~

Assinaturas Confirmadas
1 ADAUTO PEREIRA PFL PB

2 ALDIR CABRAL PFL RJ

3 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL se
4 ARACELY DE PAULA PFL MG

5 ARISTON ANDRADE PFL BA

6 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ

7 ÁTILA LINS PFL AM

8 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN

9 CARLOS NADER PFL RJ

10 CELCITA PINHEIRO PFl MT

11 CESAR BANDEIRA PFL MA

12 CHICO SARDELLI PFL SP

13 CIRO NOGUEIRA PFL PI

14 CLAUDIO CAJADO PFL BA

15 ClEUBER CARNEIRO PFL MG

16 CORAUCI SOBRINHO PFL SP

17 COSTA FERREIRA PFL MA

18 DEUSDETH PANTOJA PFL PA

19 DIVALDO SURUAGY PST AL

20 DR. GOMES PFL AM

21 EFRAIM MORAIS PFL PB

22 ELlSEU RESENDE PFl MG

23 EULER RIBEIRO PFL AM

24 FRANCISCO COELHO PFL MA

25 FRANCISCO GARCIA PFL AM

26 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
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27 FRANCISTÓNIO PINTO PFL BA
28 GERSON GABRIElLl PFL BA
29 GERVASIO SILVA PFL SC
30 GILBERTO KASSAB PFL SP
31 HERÁCLITO FORTES PFL PI
32 tÉDIO ROSA PFL RJ
33 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE
34 JAIME FERNANDES PFL BA
35 JAIME MARTINS PFL MG
36 JAIRO CARNEIRO PFL BA
37 JOÃO CARLOS BACELAR PFL BA
38 JOAOMENDES PFL RJ
39 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
40 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
41 JORGE KHOURY PFL BA
42 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
43 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL ES
44 JOSÉ ROCHA PFL BA
45 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
46 KÀTIAABREU PFL TO
47 LAEL VARELLA PFL MG
48 LAURA CARNEIRO PFL RJ
49 LAVOISIER MAIA PFL RN
50 LUCIANO CASTRO PFL RR
51 LUCIANO PIZZATTO PFL PR
52 LUIS BARBOSA PFL RR
53 MILTON BARBOSA PFL BA
54 MOREIRA FERREIRA PFL SP
55 MORONI TORGAN PFL CE
56 MUSSA DEMES PFL PI
57 NEUTON LIMA PFL SP
58 NICE LOBÃO PFL MA
59 OSÓRIO ADRIANO PFL DF
60 PAES LANDIM PFL PI
61 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM
62 PAULO BRAGA PFL BA
63 PAULO DE ALMEIDA PFL RJ
64 PAULO MAGALHÃES PFL BA
65 PAULO MARINHO PFL MA
66 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
67 PEDRO FERNANDES PFL MA
68 PEDROIRUJO PFL BA
69 REGINALDO GERMANO PFL BA
70 ROBERTO PESSOA PFL CE
71 ROBSON TUMA PFL SP
72 RODRIGO MAIA PFL RJ
73 RONALDO CAIADO PFL GO
74 RUBEM MEDINA PFL RJ
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75 SALOMÃO CRUZ PFL RR
76 SANTOS FILHO PFL PR

77 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

78 URSICINO QUEIROZ PFL BA

79 VIC PIRES FRANCO PFL PA

80 VILMAR ROCHA PFL GO

81 WERNER WANDERER PFL PR

82 WILSON BRAGA PFL PB

83 YVONILTON GONÇALVES PFL BA

84 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
1 NEY LOPES PFL RN

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 IVANIO GUERRA PFL PR

Assinaturas Repetidas
1 CARLOS NADER PFL
2 LAVOISIER MAIA PFL
3 OSÓRIO ADRIANO PFL

RJ
RN
DF
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Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor
Geral

Em 15-2-02. - Aécio Neves, Presiden-
te.

Ofício na 36-L-PFU2002

Brasília, 19 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados
abaixo relacionados como Vice-Líderes do Lide
rança do Partido da Frente Liberal - PFL.

Deputado Abelardo Lupion
Deputado Aracely de Paula
Deputado Cleuber Carneiro
Deputado Corauci Sobrinho
Deputado Francisco Coelho
Deputado Gilberto Kassab
Deputado João Mendes
Deputado José Carlos Aleluia
Deputado José Carlos Fonseca Júnior
Deputado José Rocha
Deputado Lavoisier Maia
Deputado Luciano Castro
Deputado Marcondes Gadelha
Deputado Moroni Torgan
Deputado Mussa Demes
Deputada Nice Lobão
Deputado Pauderney Avelino
Deputado Paulo Gouvêa
Deputado Paulo Octávio
Deputado Pedro Fernandes
Deputado Ronaldo Caiado
Deputado Rubem Medina
Deputado Santos Filho
Deputado Vilmar Rocha
Deputado Werner Wanderer

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

Defiro Publique-se. - Ao Sr. Dire
tor-Gerai

Em 20-2-02 - Aécio Neves, Presiden-
te.

Do Sr. Deputado Jutahy Junior, lí
der do PSDB, nos seguintes termos:

OF. PSDB, N° 51/2002

Brasília, de fevereiro de 2002

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

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

Deputado Mendes Thame, como membro suplente,
em substituição do Deputado Antonio Cambraia (Lic.)
para integrar a Comissão Especial destinada a profe
rir parecer ao PL na 2.763, de 2000, que "dispõe sobre
a Política Nacional de Saneamento, seus instrumen
tos e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Juathy Junior,
Lider do PSDB.

Defiro. Publique-se.

Em 20-2-02 - Aécio Neves, Presiden-
te.

GABINETE DO LíDER DO PSDB

OF. PSDB na 52/2002

Brasília, 18 de fevereiro de 2002

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

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

Deputado Mendes Thame, como membro titular, para
integrar a Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucional
n° 407, de 2001, que "Acrescenta art. 84 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias" - (Prorro
gação da CPMF).

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, Lí
derdo PSDB.

Defiro. Publique-se.

Em 20-02-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

OF.PSDB//N° 57/2001

Brasília, 19 de fevereiro de 2002

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

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

Deputado Mendes Thame para o cargo de Vice-Líder
do PSDB.
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Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, Lí- Publique-se.

der do PSDB. Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presiden-
Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire

tor-GeraI.

Em 19-2-02. - Aécio Neves, Presiden-
te.

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

OF/GAB/I/N° 15

Brasília, 20 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício SGMlP n° 9/2001, enca
minho a Vossa Excelência a relação dos nomes dos
Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Mista Temporária, destinada a "levantar e diagnosti
car as causas e efeitos da violência que assola o
País, ouvindo-se, para tanto, Governadores de
Estados, Secretários de Segurança Pública, Coman
dantes das Policias Civis e Militares, Diretores de
Presídios e outros especialistas e autoridades liga
dos à área e requisitando-se cópia de todas as pro
posições em tramitação em ambas as Casas, para
consolidá-Ias em uma única proposta de emenda à
Constituição ou em um único projeto de lei, confor
me o caso, com vista a uma tramita ção em ritmo
acelerado tanto na Câmara como no Senado".

TITULARES

Alberto Fraga
José índio
Nair Xavier Lobo

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

--------DEPÜTADO(A)

ADAO PRETTO RS

ALOIZIO MERCADANTE- SP

ANA ~ARIA.CORSO RS

te.

Do Sr. Deputado João Paulo, Líder
do PT, nos seguintes termos:

Ofício n° 5/Plen

Brasília, 20 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên
cia a fim de indicar, nos termos regimentais, o Depu
tado Walter Pinheiro, PT - BA, para integrar o qua
dro de Vice-Lideres do Partido dos Trabalhadores.

Atenciosamente, - Deputado João Paulo, Líder
do PT.

Defiro. Publique-se. Ao Sr. Diretor
Geral

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presiden-
te.

Da Bancada do PT, nos seguintes
termos:

Ofício 181PT

Brasília, 20 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 9° do Regimento Interno, te
mos a honra de dirigirmo-nos a Vossa Excelência a
fim de indicar o Deputado João Paulo (PT - SP)
para ocupar o cargo de Líder da bancada do Partido
dos Trabalhadores a partir desta data.

Atenciosamente,

ASSINATURA.
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DEPUTADO(A)

BABA

CARLITO MERSS

eARLOSSANTANA

CLOVIS ILGENFRlTZ

DR. ROSINHA

ESTHER GROSSI

FERNANDO FERRO

FERNANDO GABEIRA

FIORAVANTE

FLAVIOARNS

GERALDO MAGELA

GILMAR MACHADO

HENRIQUE FONTANA

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JAQUES WAGNER

JOAOCOSER

JOAO GRANDAO

JO OMAGNO

JOAOPAULO

JORGE BITTAR

JOSE DIRCEU

UF

PA

se

RJ

RS

PR

RS

PE

RJ

RS

PR

ASSINATURA
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DEPUTADO(A)

JOSE GENOINO

JOSE PIMENTEL

LUCI CHOINACKI

LUCIANO ZICA

LUIZ ALBERTO

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

L SERGIO

MANOEL VITORIO

MARCOS AFONSO

MARCOS ROLIM

MARIA DO CARMO LARA

MILTOMTEMER

NELSON PELLEGRINO

NILMARlO MIRANDA

NILSON MOURAO

ORLANDO DESCONSI

ORLANDO FANTAZZINI

PADRE ROQUE

PAULO DELGADO

PAULO PAIM

PAULO ROCHA

PEDRO CELSO

UF

SP

CE

BA

SP

RJ

MS

AC

MO;

BA

DF

ASSINATURA
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DEPUTADO(A)

PEDRO EUGENIO

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

TELMA DE SOUZA

TILDEN SANTIAGO

VIRGILIO GUIMARAES

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

WELLINGTON DIAS

UF

PE

SP

SP

SP

MG

RS

BA

BA

PI

ASSINATIJRA
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Brasília, 20 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,

venho através do presente, informar que estarei ausen
te das sessões desta Casa, em virtude de estar prepa
rando defesa a ser apresentada ao Conselho de Ética,
conforme Ofício OF. N° CEDPAlP-17-02, em anexo.

Diante do exposto, solícito que tais ausências
sejam justificadas, também pelo motivo de estar no

Brasília, 20 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Em conformidade com o art. 12, combinado com

art. 9° § 2° do Regimento Intemo da Câmara dos De
putados, nós, Deputados Federais do Partido Socialista
Brasileiro - PSB, indicamos o Deputado José Antonio
Almeida (PSB - MA) para exercer a função de Líder
do PSB.

Aproveitamos o ensejo para manifestar a Vos
sa Excelência votos de estima e consideração.

Alexandre Cardoso - Alcione Athayde 
Djalma Paes - Eduardo Campos - Evandro Mi
lhomem - Ezídio Pinheiro - Givaldo Carimbão 
Gonzaga Patriota - José A. Almeida - Kincas
Mattos - Luíza Erundina - Miriam Reid - Paulo
Baltazar - Pedro Valadares - Sérgio Novais 
Wanderley Martins.

Defiro Publique-se - Ao Diretor-Geral.

Em 20-2-02. - Aécio neves, Presidente

Do Sr. Deputado José Aleksandro, nos se
guintes termos:

Ofício N° 17/2002

- Ao Sr. Diretor tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara
como no Senado",

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protes
tos de estima e consideração. - Deputado Roberto
Jefferson, Líder do PTB.

Publique-se.

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Da Bancada do PSB, nos seguintes termos:

OF/AlPSB/004/02.

Defiro. Publique-se.
Geral

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Lí
der do PPB, nos seguintes termos:

Ofício n° 51/01

Brasília, 20 de fevereiro 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, os Deputa
dos Delfim Netto, Márcio Reinaldo Moreira e Eni
Voltolini, como titulares, e Enivaldo Ribeiro, corno
suplente, para integrarem a Comissão Especial des
tinada a "estudar as propostas existentes e apresen
tar projetos legislativos que amenizem os efeitos da
tributação cumulativa sobre a economia nacional,
usando como compensação a tributação de importa
ção.

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

Publique-se.

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Jefferson,
Líder do PTB, nos seguintes termos:

Of. n° 40/2002

Brasília, 15 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência, nos termos regimen

tais, o Senhor Deputado Luiz Antônio Fleury (PTB-SP),
na qualidade de T~ular e Deputado Edir Oliveira
(PTB-RS), na qualidade de Suplente, para integrarem a
Comissão Mista Temporária, destinada a "levantar e di
agnosticar as causas e efeitos da violência que assola
o País, ouvindo-se, para tanto, Govemadores de Esta
dos, Secretários de Segurança Pública, Comandantes
das Polícias Civis e Militares, Diretores de presídios e
outros especialistas e autoridades ligados à área e re
quisitando-se cópia de todas as proposições em trami
tação em ambas as Casas, para consolida-Ias em uma
única proposta de emenda à Constituição ou em um
único projeto de lei, conforme o caso, com vistas a uma



OF. N° CEDPAlP-17-02

Defiro, Publique-se

Brasília, 20 de fevereiro de 2002

Em 20-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Excelentíssimo Senhor
Deputado José Aleksandro

Senhor Deputado,
Cordialmente, informo que deferi o pedido de

V. Exa, para dilação do prazo para apresentação de
defesa, tendo em vista que as fitas de vídeo que
instruiam a Representação não foram anexadas à
Notificação.

Remeto, agora, a V. Exa, as fitas em epígrafe,
esclarecendo que a partir deste ato é contado o pra
zo legal para oferecimento da defesa.

Atenciosamente, José Thomaz Nonô - Presi
dente.
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Estado do Acre colhendo dados, inclusive judiciais, MEDIDA PROVISÓRIA N° 12, DE 2001
para juntar à defesa. (Do Poder Executivo)

Sendo o exposto a razão do presente, aprovei- MENSAGEM N° 1.341/01
to a oportunidade para reiterar votos de apreço. Abre crédito extraordinário, em favor

Respeitosamente, José Aleksandro - Depu- dos Ministérios dos Transportes e da Int~

tado Federal. gração Nacional, no valor global de
R$86.000.000,OO, para os fins que específica.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário)
O Presidente da República, no uso da atribui

ção que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3°
do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medi
da Provisória, com força de lei:

Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, no valor
global de R$86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de
reais), em favor dos Ministérios dos Transportes e da
Integração Nacional, para atender à programação
constante do Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2° Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1° decorrerão da anulação-parcial
de dotações orçamentárias, sendo R$16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais) da Reserva de Contin
gência, conforme indicado no Anexo" desta Medida
Provisória.

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

Brasília, 6 de dezembro de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - Fernando
Henrique Cardoso.
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ORGAO : HOOO· MI~ISTERIODO DESENVOLVIMENTO AGRARlO
l:NIDADE : ~9101 ·l\lINISTERIO DO DESE~VOLVIMENTO AGRARIO

ANEXO 11

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

CREDITO EXTRAORDINARlO

RECIJ'RSOS DE TODAS AS FONTES· RS I. 00

E G R M I F
F~"NC PROGRAMATICA PROGRAMAlAC AO/SUBTITULO/PRODUTO S '" P O II T VALOR

F D D E

0351 AGRlClJLTlJRA FAMILIAR· PRONAF 70.000.000

OPERACOES ESPECIAIS

20 2~4 0351 0735 SEGURO RENDA AOS AGRICULTORES 70.000.000
FAMILIARES

:0 :!44 0351 0735 0101 SEGURO RENDA AOS AGRICULTORES 70000000
FAMILIARES· I>A REGlAO NORDESTE E NO
,",ORTE DO ESTAOO DE MINAS GERAIS

S 3 P 90 o 300 "O 000 000

TOTAL· FISCAL

TOTAL - SEGURIDADE

TOTAL· GERAL

ORGAO : 90000- RESERVA DE CONTlNGENCIA
L'~IDADE: 90000- RESERVA DE CONTINGENCIA

ANEXOU

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

o

70000000

70000000

CREDITO EXTRAORDINARIO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - RS 1.00

E G R ~1 I F

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMAlACAO/SUBTlTL'LOIPROOUTO 5 '" P O L' T I' A LOR

F D D E

0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.000.000

OPERACOES ESPECIAIS

99999 09990991 JU:SERVA DE CONTINGENCIA 16.000.000

9q Q9q 0999 0998 000 I RESERVA DE CO",TINGENCIA • FISCAL 16000 000

F o F 00 o 100 16000000

TOTAL· FISCAL

TOTAL - SEGL'RJDAlJE

TOTAL· GERAL

16000000

o

16000000



7. Esses recursos, destinados a "Ações Emer
genciais de Defesa Civil- na região Nordeste e Nor
te do Estado de Minas Gerais" permitirão distribuir
um beneficio de R$60,00 (sessenta reais) a um mi
lhão e doze mil beneficiários no mês de dezembro
de 2001 e complementar a distribuição de água por
intermédio de carros-pipa no mês de dezembro de
2001 e parte de janeiro de 2002.

8. O presente crédito está amparado nas dis
posições do art. 62, combinado com o § 3° do art.
167, da Constituição, e será atendido com recursos
oriundos do cancelamento parcial de dotações con
signadas ao Ministério .do Desenvolvimento Agrário
e da Reserva de Contingência.

9. Ressalte-se, por oportuno, que o remaneja
mento proposto não acarretará prejuízos à execu
ção dos programas objeto do cancelamento, urna
vez que foram decididos com base em projeções de
suas possibilidades de dispêndio até o final do pre
sente exercício.

10. Nessas condições, e tendo em vista a ur
gência e relevância da matéria, submeto à conside
ração de Vossa Excelência a anexa proposta de
Medida Provisória.

Respeitosamente, Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
proposta de Medida Provisória que abre crédito ex
traordinário no valor global de R$86.000.000.00 (oi
tenta e seis milhões de reais), em favor dos Ministé
rios dos Transportes e da Integração Nacional.

2. A parcela destinada ao Ministério dos Trans
portes, no valor de RS6.000.000,00 (seis milhões de
reais), a ser alocada na ação "Obras Rodoviárias
Emergenciais - no Estado do Espírito Santo", possi
bilitará a recuperação da malha rodoviária danifica
da pelas enchentes decorrentes de chuvas intensas
que afetaram aquele Estado.

3. Os recursos previstos para o Ministério da
Integração Nacional, no valor de R$80.000.000.00
(oitenta milhões de reais), destinam-se a atender a
despesas de caráter emergencial, tanto no Estado
do Espírito Santo, quanto na região Nordeste e no
Norte do Estado de Minas Gerais.

EM n° 471/MP

4. No caso do Espírito Santo, o valor de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) será desti
nado a "Ações Emergenciais de Defesa Civil" e
atenderá, a cerca de 78 municípios atingidos pelos
efeitos das inundações causadas pelas fortes preci
pitações pluviométricas que atingiram o Estado. A
alocação visa minimizar os efeitos dos desastres
que deixou, segundo levantamento preliminar da
Secretaria Nacional de Defesa Civil, cerca de cinco
mil desabrigados e 12 óbitos. Convém enfatizar que
a extensão dos danos impõe custos de recuperação
que extrapolam a capacidade de intervenção local,
sendo, portanto, necessário o aporte de recursos do
Governo Federal, tendo em vista a necessidade de
atender a despesas imprevisíveis e urgentes.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias o texto da Medida Provisória n° 12 , de 6 de de
zembro de 2001, que "Abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios dos Transportes e da Inte
gração Nacional, no valor global de R$
86.000.000,00, para os fins que especifica."

Brasília, 6 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Fevereiro de 2002 mARIO DA CAMARA IX)S DEPUTADOS Quinta-feira 21 01121

MENSAGEM N° 1.341 5. Quanto às regiões Nordeste e Norte de Mi-
nas Gerais, o valor de R$70.000.000,00 (setenta mi
lhões de reais) destinar-se-á aos programas de con
cessão de Bolsa Renda, no valor de
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) e ao
de distribuição de carros-pipa, no valor de
R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), objetivan
do minorar o sofrimento da população que vem en
frentando o problema da estiagem.

6. Convém esclarecer que o Programa Bol
sa-Renda foi criado com duração prevista para
três meses, até que fosse instituído o Programa
Seguro-Renda, com vistas a conceder um benefí
cio para os agricultores familiares que tiverem per
da de safra decorrente da falta de chuvas. Toda
via, em virtude da impossibilidade de operacionali
zação do Seguro-Renda, e para que não haja des
continuidade na ação do Governo, na região afeta
da pela estiagem, será cancelada parte da dota
ção deste Programa, no valor de R$70.000.000.00
(setenta milhões de reais), alocada no Ministério
do Desenvolvimento Agrário, para suplementação
de igual valor no Ministério da Integração Nacio
nal.
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Aviso n° 1.469 - C. Civil.

Em 6 de dezembro de 2001.

A Sua Excelência o Senhor
Senador CARLOS WILSON
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília-DF.

CN MPV 00012/2001 de 07/12/2001

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, sub
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto da
Medida Provisória n° 12 , de 6 de dezembro de 2001.
Pedro Parentes - Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República

ldentificaçao

Outros Números

Autor

Ementa

Observaçao

IncJexaçao

Localização atual

Última Ação

Tramitações

Número na origem: MSG 01341 2001 (em: 06/12/2001)
Órgão de origem: PRESIDENCIA DA REPUBUCA

CN MCN 750/2001

EXTERNO - Presidência da República

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor
global de R$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais), para os fins que especifica.

(GOVERNO FHC).

AUTORIZAÇÃO, EXECUTIVO, ABERTURA DE CRÉDITO, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO. ORÇAMENTO FISCAL,
UNIÃO FEDERAL. DESTINAÇÃO, MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, (MTR), (DNER), (MIN),
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

CN MPV 0001212001
Data: 19/12/2001
Local: SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Texto: À SSATA.

Inverter ordenação de tramitaçOes (Data ascendente)

CN MPV 00012/2001

18/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofício na 35 (CN) de 19.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida
ao PreSidente da Câmara dos Deputados, conforme art. 62 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional na 32.

18/0212002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17:00 hs.

18/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
ASubsecretaria de Expediente com destino à Câmara dos Deputados (§ 80, do
art. 62 da Constituição Federal) tendo em vista o término do prazo na Comissão
Mista.

18/02/2002 CMPOF - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
fiscalização
À SSCLCN, tendo em vista o encerramento do prazo da Matéria nesta Comissão, 
que não che(Jou a emitir Parecer sobre li mesma.

19/1212001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para os
devidos fins.

19/12/2001 SACM - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
À SSATA.

13/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nesta data foram encaminhadas à SEEP para confecção de avulsos às Emendas
nOs 1 a 10, de 2001, oferecidas à matéria, (Publicadas no DSf, de 14.12.2001).
À SACM.

13/12/2001 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecretaria de Ata para publicação das emendas no diário.

13/12/2001 CMPOf - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização
Encerrado o prazo, à Medida Provisória foram apresentadas 10 (dez) emendas.
À SSCLCN, para publicaç.1o.
Publicação em 14/12/2001 no DSF páginas: 31297 - 31307 ( Ver diário)
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CN MPV 00012/2001 de 07/12/2001

ldentificaçao

Outros Números

Autor

Ementa

Observação

tndexaçao

Localização atual

Últimêl Ação

Tramitações

Número na origem: MSG 01341 2001 (em: 06/12/2001)
Órgão de origem: PRESIDENCIA DA REPUBUCA

CN MCN 750/2001

EXTERNO - Presidência da República

Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, no valor
global de R$ 86.000.000,00 (oitenta e seis milhões de reais), para os fins Que especifica.

(GOVERNO FHC).

AUTORIZAÇÃO, EXECUTIVO, ABERTURA DE CRÉDITO, CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, ORÇAMENTO FISCAL,
UNIÃO FEDERAL, DESTINAÇÃO, MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, (MTR), (DNER), (MIN),
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.

SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

CN MPV 00012/2001
Data: 19/12/2001
Local: SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Texto: À SSATA.

Inverter ordenaçao de tramitaçOes (Data ascendente)

CN MPV 00012/2001

18/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofício nO 35 (CN) de 19.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida
ao Presidente da Câmara dos Deputados, conforme art. 62 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nO 32.

18/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17:00 hs.

18/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecretaria de Expediente com destino à Câmara dos Deputados (§ 80, do
art. 62 da Constituição Federal) tendo em vista o ténnlno do prazo na Comissão
Mista.

18/02/2002 CMPOF - Comissão MIsta de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização
À SSCLCN, tendo em vista o encerramento do prazo da Matéria nesta Comissão, --'
Que não chegou a emitir Parecer sobre a mesma.

19/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para os
devidos fins.

19/12/2001 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
À SSATA.

13/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nesta data foram encaminhadas à SEEP para confecção de avulsos às Emendas
nOs 1 a 10, de 2001, oferecidas à matéria, (Publicadas no DSf, de 14.12.2001).
À SACM.

13/12/2001 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecretaria de Ata para publicação das emendas no diário.

13/12/2001 CMPOF - :omissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização
Encerrado o prazo, à Medida Provisória foram apresentadas 10 (dez) emendas.
À SSCLCN, para publicação.

Publicação em 14/12/2001 no DSF páginas: 31297 - 31307 ( Ver diário)
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Ofício n° 35 (CN) Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização não emi
tiu parecer.

Brasília, 19 de fevereiro de 2002 Atenciosamente, _ Senador Ramez Tebet, Pre-
sidente do senado Federal.

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do
§ 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processa
do da Medida Provisória n° 12, de 2001, que "abre
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes e da Integração Nacional, no valor global
de R$86.000.000,00, para os fins que especifica".

Informo, por oportuno, que à Medida foram ofe
recidas 10 (dez) emendas e que a Comissão Mista de

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

EMENDAS À MEDIDA PROVISÓRIA
N° 12, DE 2001

MENSAGEM N° 750, DE 7-12-2001 - CN
(n° 1.341, de 16-12-2001, na origem)

Ementa: Abre crédito extraordinário, em favor
dos Ministérios dos Transportes e da Integração Naci
onal, no valor global de R$86.000.000,00 (oitenta e
seis milhões de reais), para os fins que especifica.

~ EMENDA· 00001

L MPV 1212001
MSG 00750/2001 • CN

rRO.lI!TD DE LEI NUlIERO p~

INSTRUÇOES NO VERSO I L..I ....:M=P:...V:...:..:.n°....:o~1.=2Jc::20~O~1'_ __.J1 C 1 DE 1~

AcrescentHMI lO Programe de Trabalho do Ministério Da Integração NeclDnal- 53101. D seguinte
subproJ8tD: 06.182.0667.4580.""""

Acr••centar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEfESA CIVIL NO MUNiCípIO DE CAlRU • ESTADO DA BAHIA.

'or: R$ 1.000.000,00
Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
FunciDnal Programática: 06.182.0&67.4580.0857
Valor: R$ 1.000.000,00
GND:4

,.......------------ ........"'>ÇloO

A PRESENTE EMENDA VISA ATENDER OBRAS DE CONTENÇÃO DE MARÉS NO MUNIClplO DE CAlRUIBA.
HAJA VISTO QUE O AVANÇO DO MAR VEM PROVOCANDO GRAVES TRANSTORNOS A POPULAçAo DO
MUNiCípIO. DESABRIGANDO VARIAS FAMíLIAS E COLOCANDO EM RISCO ELEVADO NÚMERO DE
TURISTAS QUE FREQUENTAM O MUNIClpIO. PORTANTO, SUA APROVAÇÃO PREVENIRA ACIDENTES.

[ 00_ Jc...::..::=.:r:~_"--_""'DO_'--'-,--T"__--------JL;J[ PFL J
~;~J --+--+- -_TURA

1
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL [ EMENDA - 00002

MPV 12/2001

MSG 00750/2001 • CN

Quinta-feira 21 OI 125

I INSTRUÇÕES NO VERSO I 1 P_R~_JET_pO_v_En_~_N_;_;~_R_~_0_Õ_1 .....J1 C 1PÕ;1~
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Integração Nacional- 53101, o seguinte
subprojeto: 06.182.0667.4580.xxxx

Acrescentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DA BAHIA.

ar: R$15.000.000,OO
Mod: 40
GND:4

Cancelamentoj
UO: 53101
Funcionai Programática: 06.182.0667.4580.0857
Valor: R$15.000.000,OO
GND:4

JUSTlFlCAÇlc

PAULATINAMENTE CASTIGADOS POR SECAS OU INUNDAÇÕES, DIVERSOS MUNiCípIOS DO ESTADO DA
BAHIA QUE POSSUEM INFRA-ESTRUTURA PRECÁRIAS, EXIGEM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO
FEDERAL EM AÇOES VARIADAS DE MODO PREVENTIVO OU EM SOCORRO EMERGENCIAL DE
CALAMIDADES.
. 3A EMENDA VISA ATENDER ESSAS NECESSIDADES.

[ CÓDIGO
I

l:===::=:=::==::_-_'-_HO_ME_D_O_PAR_LAM_E_H_TAR --l[ :A l[_~_:_~_O_J
ASSINATURA

~ DATA ]

L~J.IlI..2.t
'7;'1'----------------------------1
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
EMENDA - 00003

MPV 1212001

MSG 00750/2001 • CN

I INSTRUÇOES NO VERSO I 1'__ p_~~~_~_D~_~_~_1_~..;;:~;;.;;0...:0'__1'__ 1C 1fi:;1~
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.0220.5384.xxxx

Acrescentar:
UO: 39201
Título: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS - NO ESTADO DA BAHIA.

alor: RS 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: R$ 3.000.000,00
GND:4

JUSnFICAçAo

A PRESENTE EMENDA OBJETIVA EXECUTAR OBRAS E SERViÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO
EMERGENCIAL DAS ESTRADAS FEDERAIS, VISANDO AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRANSITO,

\CILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRiCOLA, BEM COMO REDUZIR O EL-EVADO NÚMERO DE
ACIDENTES DECORRENTES DAS PÉSSIMAS CONDiÇÕES DE TRÁFEGO EM QUE SE ENCONTRAM AS
RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA, COM GRANDE FLUXO DE TURISTAS, A EXEMPLO DAS BR's
135,101,242,116,020,030 DENTRE OUTRAS.

[ CÓDIGO

J~=====~~:~::~_"""'_:i_'._,,'1_'NOM_E_D_O_fAR_LAME__HT_AR --'[ ;A l[_:_:_~_DO_J
ASSINATURAr-: DATA ]

I JY1!IJn 1--_-:'--7"_-_-_-_-.:-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.:-_-_-_-_--:-_-.:-_-_-_-_-_-_-_-.:-_-_-_-.:-_-_-_-_-~_-_-_-_-_-_-_-........J
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA· 00004

MPV 12/2001

MSG 00750(2001 • CN

ASSINATURA

PROJETO DE LEI NÚMERO "'_

INSTRUÇÕES NO VERSO [ 1l..-._----M:.=-.P~V-.:n:..:..O-0::..1;:..::2J::..2::;;O::...;0;..;1~----____lJ C 1 DE 1~
TEXTO

Acrescente·se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.D220.5384.xxxx

Acrescentar:
UO: 39201
Titulo: OBRAS RODOVIARlAS EMERGENCIAIS - TRECHO EUCLIDES DA CUNHA 11B6 - NO ESTADO DA
• rilA.
Valor: R$ 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: R$ 3.000.000,00
GND:4

JUIIlR:AÇAO

A 8R - 116 É UMA DAS PRINCIPAIS RODOVIAS NORDESnNA, ONDE AS CONOlçóes De TRAFEGO NÃo eSTAo ADEQUADAS AO
EJ.EVAOO FLUXO DE veicuLas PROVOCANDO UMA SÉRIE DE ATROPELAMENTOS NO PER/MeTRO URBANO, BEM ASSIM
DIVERSOS PReJUízos NOS TRECHOS ESBURACADOS. ESTE SEGMENTO Eo ÚNICO QUE ESTÁ INACABADO. A SUA CONCLUSÃO
REDUZIRÁ EM 200 KM A UGAçAo ENTRE AS REGIÓes NORDESTE, SUL E SUDESTE. GERANDO SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NOS
CUSTOS DE TRANSPORTES. MELHORANDO A SEGURANÇA PARA OS TURISTAS E PROMoveRÁ O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO NORDESTE.

[C~ Jt...-.:==;.;:;.;.~-=~..:.:...;:,;~NOMI;....;...c=CO=P=-:,IlR=-:Ul::..:ME_N_T_AR ......J[:A]e__p_;;_L__J
rh: CATA ]

0-'!Y...!' '-----r--r------------------------J
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL
[

EMENDA - 00005

MPV 1212001

MSG 00750f2001 • CN

PROJETO DE LEI NUMERO PÁGINA

INSTRUÇÕES NO VERSO I 1 ;.:.M;.:.P....:V;.....:..:,nD~01..:.:2;;;;./.;:;;2.;;.0.;;.01..:..._ 1C 1 DE 1~

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Nacional- 53101, o seguinte
5ubprojeto: 06.182.0667.4580.xxxx

Acrescentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNiCípIO DE VAi.ENÇA - ESTADO DA BAHIA.

jor: R$ 1.000.000,00
Mod: 40
GND:4

<cancelamento:
UO: 53101
Funcional Programática: 06.182.0667.4580.0005
Valor: R$ 1.000.000,00
GND:4

JUlITII'ICAÇÃO

o MUNiCípIO DE VALENÇA CARECE DE REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, RECUPERAR
CASA COM RISCO DE DESABAMENTO E EVITAR INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELAS ENCHENTES.
ATENDER A POPULAçÃO EM EMERG~NCIAS OU PREVENINDO DE IMPREVISTOS, ALIÁs, É IMENSO O
• "MERO DE VISITANTES À CIDADE.

PARTIDO ]

PFL ___ =--- ---r-_NO_ME_o_O_PAR_l.AM__EN_TAR I[ UBFA ][
Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA . _

;

[ CÓDIGO

~ DATA ]

L1\(.!!d..!\ L- ---;>'~:.------------_-------_-------'
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EMENDA - 00006

Quinta-feira 21 01129

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL MPV 1212001

MSG 00750/2001 • CN

PROJETO DE LEI NUMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO I 1 M_p_V_n_o_0_1_21_2_0_0_1 _

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.0220.5384.xxxx

Acrescentar:
UO: 39201
Titulo: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS - NO ESTADO DA BAHIA.
Valor: RS 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: R$ 3.000.000,00
GND:4

JUSnFICAÇÃo

A PRESENTE EMENDA OBJETIVA EXECUTAR OBRAS E SERViÇOS DE MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO
EMERGENCIAL DAS ESTRADAS FEDERAIS, VISANDO AUMENTAR A SEGURANÇA DO TRÂNSITO,
FACILITAR O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRícoLA, BEM COMO REDUZIR O ELEVADO NÚMERO DE
ACIDENTES DECORRENTES DAS PÉSSIMAS CONDiÇÕES DE TRÁFEGO EM QUE- SE ENCONTRAM AS
RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DA BAHIA, COM GRANDE FLUXO DE TURISTAS, A EXEMPLO DAS BR's
135.101,242,116,020,030 DENTRE OUTRAS.

[ COOIOO li
NOME DO PARLAMENTAR

I~[
PARTIDO

JDeputado ::rar~~ I(Jr..o",,..' . PFL

[YI:;~'JI AF2

Iq~
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL r
EMENDA - 00007

MPV 1212001

MSG 00750/2001 • CN

I I PROJETO DE LEI NÚMERO I C 1 P

O
<\G

E
INA

1
~

INSTRUÇÕES NO VERSO MPV na 01212001
---------------'----'-- -.J

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Naclonal- 53101, o seguinte
subprojeto: 06.182.0667.4580.xxxx

Acrescentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNiCípIO DE CAlRU • ESTADO DA BAHIA.

alor: R$ 1.000.000,00
Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcional Programática: 06.182.0667.4580.0857
Valor: R$ 1.000.000,00
GND:4

JUSTifiCAÇÃO

A PRESENTE EMENDA VISA ATENDER OBRAS DE CONTENÇÃO DE MARÉS NO MUNIClplO DE CAIRUlBA,
HAJA VISTO QUE O AVANÇO DO MAR VEM PROVOCANDO GRAVES TRANSTORNOS À POPULAçÃO 00
MUNiCípIO, DESABRIGANDO VARIAS FAMíLIAS E COLOCANDO EM RISCO ELEVADO NÚMERO DE

ITURISTAS QUE FREQUENTAM O MUNiCípIO. PORTANTO, SUA APROVAÇÃO PREVENIRÁ ACIDENTES.

[ COOIOO

] I
NOME DO PARLAMENTAR

Deputado .:r0f'~" K~n I~[
PARTIDO ]

PFL _
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EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL

EMENDA - ooooa

MPV 12/2001

MSG 00750/2001 - CN

I INSTRUÇÓES NO VERSO I IL PR.;.;.;;.;.;.;_~.;..o..;.e~.;..~_.;1~:...;~~=_RO=2:::.0:::.0..;.1 1 C 1~ÕE1~
TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério da Integração Nacional - 53101, o seguinte
subprojeto: 06.182.0667.4580.xxxx

Acrescentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DA BAHIA.
. alar: R$ 15.000.000,00
Mod: 40
GND: 4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcional Programática: 06.182.0667.4580.0857
Valor: R$ 15.000.000,00
GND:4

JU5T1fICAÇ;'O

PAULATINAMENTE CASTIGADOS POR SECAS OU INUNDAÇÕES. DIVERSOS MUNiCípIOS DO ESTADO DA
BAHIA QUE POSSUEM INFRA-ESTRUTURA PRECÁRIAS. EXIGEM A PARTICIPAÇÃO DO GOVERNO
FEDERAL EM AÇÕES VARIADAS DE MODO PREVENTIVO OU EM SOCORRO EMERGENCIAL DE
CALAMIDADES.
:SSA EMENDA VISA ATENDER ESSAS NECESSIDADES.

[ CÓOIGO JI
NOME 00 PARLAMENTAR

Deputado ::JO"'~L KN»v"'\ I~[
PARllDO ]

PFL _
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EMENDA· 00009

Fevereiro de 2002

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL MPV 1212001

MSG 00750/2001 • CN

I INSTRUÇÕES NO VERSO I 1 P_~_JeT.;..p_a.;_En_'_L:_~_'_U1..;.,;M~;:;:R/_=~:..::O_=O....::1 1 C /;;~1~

TEXTO

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Nacional- 53101, o seguinte
subprojeto: 06.182.0667.4580.xxxx

Acrescentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNiCípIO DE VALENÇA • ESTADO DA BAHIA.
(alor: R$ 1.000.000,00

Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcional Programática: 06.182.0667.4580.0005
Valor: R$ 1.000.000,00
GND:4

JUST1fICAÇ.lo

o MUNiCípIO DE VALENÇA CARECe DE REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, RECUPERAR
CASA COM RISCO DE DESABAMENTO E EVITAR INUNDAÇÕES PROVOCADAS PELAS ENCHENTES.
ATENDER A POPULAçÃO EM EMERGÊNCIAS OU PREVENINDO DE IMPREVISTOS, ALIÁS, É IMENSO O
'IÚMERO DE VISITANTES À CIDADE.

[ CODIGO

]

NOME 00 PAA.....MENTAR

I Deputado Jor3c. t<t--olJn
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EMENDA·00010

Quinla-t~ira 21 OII:B

EMENDA A CRÉDITO ADICIONAL MPV 12/2001

MSG 00750/2001 - CN

PRo.lETO DE LEI NúMERO

INSTRUÇÕES NO VERSO I .....1 M_P_V_"_o_0_1_2J_2_0_0_1 ----'

TEXTO

C PÁOlNA
i1 DE 1

Acrescente-lle ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.0220.5384.xxxx

Acrescentar:
UO: 39201
Título: OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS - TRECHO EUCLIDES DA CUNHA / ISó - NO ESTADO DA

AHIA.
Valor: R$ 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: R$ 3.000.('100,00
GND:4

JU51'1FICAÇAD

A BR - 1'8 É UMA DAS PRINCIPAIS RODOVIAS NORDESTINA. ONDE AS CONDiÇÕES DE TRÁFEGO NÃO ESTAo ADEQUADAS AO
ELEVADO FLUXO DE VElCULOS PROVOCANDO UMA SÉRIE DE ATROPElAMENTOS NO PERiMETRO URBANO. BEM ASSIM
ONERSOS PREJUlZos NOS TRECHOS ESBURACADOS. ESTE SEGMENTO É O ÚNICO OUE ESTÁ INACABADO. A SUA CONCLUsAO
REDUZIRÁ EM 200 KM A UGAçAo ENTRE AS REGiÕES NORDESTE. SUL E SUDESTE. GERANDO S1GNIACATIVA REDUÇÃO NOS
CUSTOS DE TRANSPORTES. MELHORANDO A SEGURANÇA PARA OS TURISTAS E PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DO NORDESTE.

[_
_ C_0DIG0__l...J1,_....:-._-'-_y.-__NOME__llO....;.P....:.AR_LAM_E_NT_AR -.--JI[ UBFA ]C_-,-PA--=-"T1.:;:.OO_J_ li Depú.......;o 1or~c. k~A:hJri . _ PFL _

L~_..._/I_~_;~_I_II.- ---q9,--------------1



• Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

• Alínea c acrescida pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

* Alínea d acrescida pela Emenda Constitucio
nal n° 32, 11-9-2001

II - que vise a detenção ou seqüestro de bens,
de poupança popular ou qualquer outro ativo financei-

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

• Artigo caput com redação dada pela emenda constitucio
nal nO 32, de 11-9-2001.

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

• § 1° acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

I - relativa a:
• Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nO 32,

11-9-2001

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

• Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

b) direito penal, processual penal e processual

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1998
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA • Inciso /I acrescido pela Emenda Constitucional na 32,

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS 11-9-2001
LEGISLATIVOS - CEDI 111 - reservada a lei complementar;

• Inc/so /lI acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

• Inciso IV acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

• § 2 0 acrescido Emenda Constitucional na 32, 11-9-2001

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

• § 3 0 acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

• § 4° acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

• § 50 acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

• § 6° acrescido pela Emenda Constitucional na 32, 1
1-9-2001

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

• § 70 acrescido pela Emenda Constitucional na 32,
11-9-2001

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

civil;
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SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

Art. 167. São vedados:

1- o início de programas ou projetos não incluí
dos na lei orçamentária anual;

11 - a realização de despesas ou a assunção de
obrigações diretas que excedam os créditos orça
mentários ou adicionais;

111 - a realização de operações de créditos que
excedam o montante das despesas de capital, ressal
vadas as autorizadas mediante créditos suplementa
res ou especiais com finalidade precisa, aprovados
pelo Poder legislativo por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a ór
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do

pela Emenda Constitucional nO 32, produto da arrecadação dos impostos a que se refe
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para
as ações e serviços públicos de saúde e para manu
tenção e desenvolvimento do ensino, como determi
nado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, e 212, e
a prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8°,
bem como o disposto no § 4° deste artigo;

• Inciso IV com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 29, de 13-9-2000.

V - a abertura de crédito suplementar ou espe
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica
ção dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de pro
gramação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimi
tados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 5°.

IX - a instituição de fundos de qualquer nature
za, sem prévia autorização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos, inclusive por antecipa
ção de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e
suas instituições financeiras, para pagamento de des
pesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• Inciso X acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

XI - a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,
para a realização de despesas distintas do pagamen
to de benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 .

• Inciso XI acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de
15-12-1998.

§ 1° Nenhum investimento cuja execução ultra
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de respon
sabilidade.

§ 2° Os créditos especiais e extraordinários te
rão vigência no exercício financeiro em que forem au
torizados, salvo se o ato de autorização for promulga
do nos últimos quatro meses daquele exercício, caso
em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão
incorporados ao orçamento do exercício financeiro
subseqüente.

• § 8° acrescido
11-9-2001

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

• § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n° 32,
11-9-2001

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

• § 10 acrescido pela Emenda Constitucional nO 32,
11-9-2001

§ 11 . Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 30 até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

• § 11 acrescido pela Emenda Constitucional nO 32,
11-9-2001

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto 2(NR)

• § 12 acrescido pela Emenda Constitucional n° 32,
11-9-2001



.....................................................(NR)
"Art. 62. Em caso de relevância e ur

gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de
lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional.

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

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos

políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e

processual civil;
c) organização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros;

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

II - que vise a detenção ou seqüestro
de bens, de poupança popular ou qualquer
outro ativo financeiro;

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

aprovado pelo Congresso Nacional e pen
dente de sanção ou veto do Presidente da
República.

§ 2° Medida provisória que implique
instituição ou majoração de impostos, exce
to os previstos nos arts. 153, I, li, IV, V, e
154, 11, só produzirá efeitos no exercício fj
nanceiro seguinte se houver sido convertida
em lei até o último dia daquele em que foi
editada.

§ 3° As medidas provisórias, ressalva
do o disposto nos §§ 11 e 12 perderão efi
cácia' desde a edição, se não forem conver
tidas em lei no prazo de sessenta dias, pror
rogável, nos termos do § 7°, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacio
nal disciplinar, por decreto legislativo, as re
lações jurídicas delas decorrentes.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3°
contar-se-á da publicação da medida provi
sória, suspendendo-se durante os períodos
de recesso do Congresso Nacional.

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

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

...................................................."(NR)
"Art.57 ..

§ 7° Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somente delibera
rá sobre a matéria para a qual foi convoca
do, ressalvada a hipótese do § 8°, vedado o
pagamento de parcela indenizatória em va
lor superior ao subsidio mensal.

§ 8° Havendo medidas provisórias em
vigor na data de convocação extraordinária
do Congresso Nacional, serão elas automa
ticamente incluídas na pauta da convoca
ção."(NR)

"Art.61 ..
§ 1° ..
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§ 3° A abertura de crédito extraordinário somen- 11 - .
te será admitida para atender a despesas imprevisí- .
veis e urgentes, como as decorrentes de guerra, co- e) criação e extinção de Ministérios e Órgãos da
moção interna ou calamidade pública, observado o Administração Pública, observado o disposto no art.
disposto no art. 62. 84, VI;

§ 4° É permitida a vinculação de receitas própri
as geradas pelos impostos a que se referem os arti
gos 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arti
gos 157,158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação de
garantia ou contragarantia à União e para pagamento
de débitos para com esta.

• § 4° acrescentado peja Emenda Constitucional nO 3, de
17-3-1993.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

Altera dispositivos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências.

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° Os arts. 48, 57, 61, 62,64,66,84,88 e
246 da Constituição Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art.48. ..
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§ 6° Esgotado sem deliberação o pra
zo estabelecido no § 4°, o veto será coloca
do na ordem do dia da sessão imediata, so
brestadas as demais proposições, até sua
votação final.

...................................................."(NR)
"Art.84 ..

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da ad

ministração federal, quando não implicar au
mento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos pú
blicos, quando vagos;

...................................................."(NR)
"Art. 88. A lei disporá sobre a criação e

extinção de Ministérios e órgãos da adminis
tração pública "(NR)

"Art. 246. É vedada a adoção de medi
da provisória na regulamentação de artigo
da Constituição cuja redação tenha sido al
terada por meio de emenda promulgada en
tre 1° de janeiro de 1995 até a promulgação
desta emenda, inclusive."(NR)

Art. 2° As medidas provisórias editadas em
data anterior à da publicação desta emenda continu
am em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Basília, 11 de setembro de 2001 - Mesa da
Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves,
Presidente, Deputado Efraim Morais, 1° Vice-Presi
dente, Deputado Barbosa Neto 2° Vice-Presidente
, Deputado Nilton Capixaba 2° Secretário ,Deputado
Paulo Rocha 3° Secretário, Deputado Ciro Nogueira
4° Secretário, Mesa do Senado Federa, Senador
Edison Lobão Presidente, Interino Senador Antonio
Carlos Valadares 2° Vice-Presidente, Senador Car
los Wilson 1° Secretário, Senador Antero Paes de
Barros 2° Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima
3° Secretário, Senador Mozarildo Cavalcanti 4° Se
cretário.

§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem sobre a proposição, cada qual
sucessivamente, em até quarenta e cinco
dias, sobrestar-se-ão todas as demais deli
berações legislativas da respectiva Casa,
com exceção das que tenham prazo consti-

§ 5° A deliberação de cada uma das tucional determinado, até que se ultime a
Casas do Congresso Nacional sobre o méri- votação.
to das medidas provisórias dependerá de ju- "(NR)
ízo prévio sobre o atendimento de seus "Art. 66 .
pressupostos constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua publicação, entrará em regime
de urgência, subseqüentemente, em cada
uma das Casas do Congresso Nacional, fi
cando sobrestadas, até que se ultime a vo
tação, todas as demais deliberações legisla
tivas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por
igual período a vigência de medida provisó
ria que, no prazo de sessenta dias, contado
de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso
Nacional.

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

§ 9° Caberá à comissão mista de De
putados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, an
tes de serem apreciadas, em sessão sepa
rada, pelo plenário de cada uma das Casas
do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido
sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11 . Não editado o decreto legislativo
a que se refere o § 3° até sessenta dias
após a rejeição ou perda de eficácia de me
dida provisória, as relações jurídicas consti
tuídas e decorrentes de atos praticados du
rante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de con
versão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente
em vigor até que seja sancionado ou vetado
o projeto."(NR)

"Art. 64 ..
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RESOLUÇÃO CONGRESSO NACIONAL
N° 1, DE 2 MAIO DE 1989

Dispõe sobre a apreciação, pelo
Congresso Nacional, das medidas Provi
sórias a que se refere o art. 62 da Consti
tuição Federal.

Art. 1° O exame e a votação, pelo Congresso
Nacional, de Medidas Provisórias adotadas pelo Pre
sidente da República, com força de lei, nos termos do
art. 62 da Constituição Federal, será feita com a ob
servância das normas contidas na presente resolu
ção.

Art. 2° Nas quarenta e oito horas que se segui
rem à publicação, no Diário Oficial da União, de Me
dida Provisória adotada pelo Presidente da Repúbli
ca, a Presidência do Congresso Nacional fará publi
car e distribuir avulsos da matéria, e designará Co
missão Mista para seu estudo e parecer.

§ 1° A Comissão Mista será integrada por sete
Senadores e sete Deputados e igual número de su
p�entes' indicados pelos respectivos lideres, obedeci
da, tanto quanto possível, a proporcionalidade parti
dária ou de blocos parlamentares.

"§ 1° com redação dada pela Resolução do
Congresso Nacional n° 2, de 4-5-1989.

§ 2° Ao aplicar-se o critério da proporcionalida
de partidária prevista no parágrafo anterior, obser
var-se-á a sistemática de rodízio para as representa
ções não contempladas, de tal forma que todos os
partidos políticos ou blocos parlamentares possam se
fazer representar nas Comissões Mistas previstas
nesta resolução.

§ 3° A indicação pelos líderes deverá ser enca
minhada à Presidência do Congresso Nacional até as
doze horas do dia seguinte ao da publicação da Medi
da Provisória.

§ 4° Esgotado o prazo estabelecido no pará
grafo anterior, sem a indicação, o Presidente do
Congresso Nacional fará a designação dos integran
tes do respectivo partido.

§ 5° A Constituição da Comissão Mista e a fi
xação do calendário de tramitação da matéria pode
rão ser comunicadas em sessão do Senado ou con
junta do Congresso Nacional, sendo, no primeiro
caso, dado conhecimento à Câmara dos Deputados,
por ofício, ao seu Presidente.

§ 6° O Congresso Nacional estará automatica
mente convocado se estiver em recesso quando da
edição de Medida Provisória, cabendo ao seu Presi
dente marcar sessão a realizar-se no prazo de cinco
dias, contado da publicação da mesma no Diário
Oficial da União.

Art. 7° Admitida a Medida Provisória, o parecer
da comissão, a ser encaminhado à Presidência do
Congresso Nacional no prazo máximo de quinze dias,
contado de sua publicação no Diário Oficial da
União, deverá examinar a matéria quanto aos aspec
tos constitucional e de mérito.

§ 1° A Comissão poderá emitir parecer pela
aprovação total ou parcial ou alteração da Medida
Provisória ou pela sua rejeição; e, ainda, pela aprova
ção ou rejeição de emenda a ela apresentada, deven
do concluir quando resolver por qualquer alteração de
seu texto:

I - pela apresentação de projeto de lei de con
versão relativo à matéria;

11 - pela apresentação de projeto de decreto le
gislativo, disciplinando as relações jurídicas decor
rentes da vigência dos textos suprimidos ou altera
dos, o qual terá sua tramitação iniciada na Câmara
dos Deputados.

§ 2° Aprovado o projeto de lei de conversão será
ele enviado à sanção do Presidente da República.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Sena
do Federal, nos termos do parágrafo único, do art. 52
do Regimento Interno, promulgo a seguinte:

RESOLUÇÃO N° 2, DE 2000 - CN.

Dispõe sobre a participação das
bancadas minoritárias na composição
das comissões mistas.

O Congresso Nacional, resolve:
Art. 1° A fim de atender ao disposto no § 1° do

art. 58, da Constituição Federal, é acrescentado à Re
solução n° 1, de 1970 - CN - Regimetno Comum, o
seguinte artigo:

"Art. 10-A. O número de membros das comis
sões mistas estabelecido neste Regimento, nas re
soluções que o integram e no respectivo ato de cria
ção é acrescido de mais urna vaga na composição
destinada a cada uma das Casas do Congresso Na
cional, que será preenchida em rodízio, exclusiva
mente, pelas bancadas minoritárias que não alcan
cem, no cálculo da proporcionalidade partidária, nú
mero suficiente para participar das referidas comis
sões."

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Senado Federal, 16 de junho de 2000. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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MENSAGEM N° 1.095, DE 2001 Respeitosamente, Celso Lafer,Ministro de
(Do Poder Executivo) Estado das Relações Exteriores.

AV - 1.183/01 Aviso nO 1.183 - C. Civil
Solicita a retirada da Mensagem n°

660, de 2000 que, submete à considera
ção do Congresso Nacional o texto do
Acordo de Admissão de Títulos e Graus
Universitários para o Exercício de Ativi
dades Acadêmicas nos Estados Partes
do Mercosul, concluído em Assunção,
em 14 de junho de 1999.

(Publique-se.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade

com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, a retirada de trami
tação do texto do "Acordo de Admissão de Títulos e
Graus Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul", sub
metido a consideração do Congresso Nacional pela
Mensagem n° 660, de 2000.

Brasília, 17 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM nO 00299 DCE/DAMC/DMC/ARC-MRE - KCEE

Brasília, 11 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
foi submetido à consideração do Congresso Nacio
nal, por meio de duas Mensagens, respectivamente,
1.456, de 7 de outubro de 1999 e, 660, de 9 de maio
de 2000, o texto do Acordo de Admissão de Títulos e
Graus Universitários para o Exercício de Atividades
Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul cele
brado em Assunção, em 14 de junho de 1999.

2. Ao serem examinadas pela Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, o Relator, Deputado Paulo Delgado, su
geriu que, por economia processual, se retire a Men
sagem mais recente n° 660, de 9 de maio de 2000-,
uma vez que a mensagem anterior (no 1.456, de 7 de
outubro de 1999) já foi objeto de exame e aprovação
pela Representação Brasileira da Comissão Parla
mentar Conjunta do Mercosul.

3. Submeto, portanto, à consideração de Vossa
Excelência projeto de mensagem ao Congresso Naci
onal, pela qual se solicita seja retirada a referida Men
sagem 660, de 9 de maio de 2000, a fim de que seja
possível dar continuação aos trâmites normais da
Mensagem anterior.

Em 17 de outubro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca solicita a retirada de tramitação do texto do "Acor
do de Admissão de Títulos e Graus Universitários
para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos Esta
dos Partes do Mercosul", submetido a consideração
do Congresso Nacional pela Mensagem n° 660, de
2000.

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

MENSAGEM N° 1.174, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissões para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, confor
me os seguintes atos e entidades:

TVR nO 1.311/01 - Portaria n° 183, de 17 de abril
de 2001 - Fundação Educacional Chapada do Arari
pe, na cidade de Crato-CE; TVR nO 1.312/01 - Porta
ria n° 560, de 18 de setembro de 2001 - Fundação
Educativa e Cultural Padre Alexandrino, na cidade de
Capelinha- MG; e TVR 1.313/01 - Portaria n° 561, de
18 de setembro de 2001 - Cam-Argo Fundação de
Rádio e Televisão, na cidade de Tatuí - SP. [(Às Co
missões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática; e de Constituição e Justiça e de Redação
(art. 54)].

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:
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1 - Portaria n° 183, de 17 de abril de 2001 
Fundação Educacional Chapada do Araripe, na cida
de de Crato - CE;

2 - Portaria n° 560, de 18 de setembro de 2001
- Fundação Educativa e Cultural Padre Alexandrino,
na cidade de Capelinha - MG; e

3 - Portaria n° 561 , de 18 de setembro de 2001
- Cam-Argo Fundação de Rádio e Televisão, na cida
de de Tatuí - SP.

Brasília, 30 de outubro de 2001. Marco Maciel.

MC N° 625 EM

Brasília, 8 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo n° 53650.001398/99, de interesse da
Fundação Educacional Chapada do Araripe, objeto
de permissão para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Crato, Estado do Ce
ará.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado o pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que Lhe foi dada pelo Decreto nO 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 183, DE 17 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 10, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pejo
Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten-

do em vista o que consta do Processo Administrativo
nO 53650.001398/99, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educa
cional Chapada do Araripe para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Crato,
Estado do Ceará.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição.

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

Me N° 623 EM

Brasília, 5 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°
53710.000212199, de interesse da Fundação Educa
tiva e Cultural Padre Alexandrino, objeto de permis
são para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada c exclusivamente educativos,
na cidade de Capelinha, Estado de Minas Gerais.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

PORTARIA N° 560, DE 18 DE SETEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13,



O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radi
odifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
e tendo em vista o que consta do Processo n°
50830.000352/94, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Cam-Argo Funda
ção de Rádio e Televisão para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Tatuí, Estado de São Paulo.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.

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

Aviso n° 1.281 - C.Civil.

Brasília, 4 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

MC N° 618 EM
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§ 1°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, PORTARIA N° 561 ,DE 18 DE SETEMBRO DE 2001
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53710.000212199, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educati
va e Cultural Padre Alexandrino para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Capelinha, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

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

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

Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°
50830.000352/94, de interesse da Cam-Argo Funda
ção de Rádio e Televisão, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
ereto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

Brasília, 30 de outubro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da Repúbli
ca, na qual submete à apreciação do Congresso
Nacional os atos que outorgam permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, serviços de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, constantes das Portari
as nOs 183, 560 e 561 , de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

MENSAGEM N" 1.244, DE 2001
(Executivo Federal)

Encaminha ao Congresso Nacional
o demonstrativo das emissões do real
correspondente ao terceiro trimestre de
2001, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a
elas vinculadas.



DEMONSTRATIVO DAS EMISSÕES DO REAl,

1- A base mODelArIa restrita ea emissio

A base monetária, em "'tembro, considerado o crilério da mtdiados saldàllJliãrios, ,iluou-se em

R$ 45,1 bilhões, regIStrando expansão mensal de 0,3% e de 18,6% no perlodo de 12 mese"

maotendo-se, portJJnto, dentro do ÍDlWalo estabelecido pela programação monetária para o terceiro

trimestre de 2001. Entre seos componentes, o saldo de papel-moeda emitido apresentoo

crescimento, no mês, de 1,5% e o de ,esenas bancárIas, redoção de 1,9%.

Demonstrativo das emissões do real - terceiro
trimestre de 2001.

I. A base monetária restrita e a emissão
11. A base monetária ampliada
111. Os meios de pagamento (MI) e o multiplicador
IV. Os meios de pagamento amplos
V. AnexosLEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 
CeDI

lEI N° 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dispõe sobre o plano real, o Siste
ma Monetário Nacional, estabelece as re
gras e condições de emissão do real e os
critérios para conversão das obrigações
para o real, e dá outras providências.

CAPíTULO 11
Da Autoridade Monetária
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(À Comissão de Economia, Indústria e posição das reservas internacionais a elas vincula-
Comercio e Comissão de Finanças e Tribu- das, para que seja o referido demonstrativo enviado
tação.) também aos Excelentíssimos Senhores Presidentes

. ~ das duas Casas do Congresso Nacional.
Senhor Presidente da Camara dos Deputados, Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Nos termos do inciso 11 do art. 7° da lei n° Ministro de Estado da Fazenda.

9.069, de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa
Excelência o demonstrativo das emissões do real
correspondente ao terceiro trimestre de 2001, as ra
zões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.

Brasília, 7 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Art. ]O O Presidente do Banco Central do Bra
sil enviará, por meio do Ministro da Fazenda, ao
Presidente da República, e aos Presidentes das
duas Casas do Congresso Nacional:

I - relatório trimestral sobre a execução da
programação monetária; e

11 - demonstrativo mensal das emissões de
REAL, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas.

Art. 8° O Conselho Monetário Nacional, criado
pela lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, pas
sa a ser integrado pelos seguintes membros:

I - Ministro de Estado da Fazenda, na qualidade
de Presidente;

MF N° 212 EM EMISSÃO REAL 3° TRIMESTRE

Brasília, 31 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho à consideração de Vossa Excelên

cia, de acordo com o que estabelece o inciso 11 do
art. 7° da lei n° 9.069, de 29-6-95, o anexo demons
trativo das emissões do real relativo ao terceiro tri
mestre de 2001 , as razões delas determinantes e a

Con,ideradas as posições de final de período, o saldo da base somou R$ 45,5 bilhões, e!evaodo-,e

6,7% no mês e 21,2% em 12 meses. O saldo do papel-moeda emitido alcan,OIl R$ 28,8 bilhões, e o

das reservas bancárias, R$ 16,7 bilhões, correspondendo a evoluções mensais de 2,9% e 14%,

respectivamente.

Relativarntnte às fontes de emissão monetária, tendo como referência os fluxos mensais

acumulados em setembro, as operações do selor externo geraram contração da base monetária de R$

3,1 bilhões no mês, como resultado das vendas detuadas pelo Banco Central no mercado

interbancário de câmbio. Do mesmo modo, o movjmento primário liquido na conta única do

Tesooro Nacional gerou contrJll'io de R$ 2,1 bilhões.
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Simultaneamente, o conjunto ele operaçbcs com o sistema financeiro foi contracionista em R$ 695

milhões, sendo que os principais fatores que determinaram esse comportamento foram os

recolhimentos de uepósitos relativos à insuficiência de destinação de crédito ao setor rural CR$

304,4 milhões) e as operações do segmento outras contas CR$ 223 milhões)_

As operaçÕés wm títulos públicos federais no més, incluindo a atuação do Banco Central com o

objetivo de ajustar a liquidez do mercado monetário, foram expansionistas em R$ 8,8 bilhões, em

função, principalmente, das operações realizadas no mercado primário, onde ocorreram resgates

líquidos de R$ 11,7 bilhões de títulos do Banco Celltral ç CO]oc3<ções líquiJas Je R$ 4,1 bilhões de
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títulos do Tesouro Nacional. No mercado secundário, as operações proporcionaram impacto

expansionista de R$ 1,2 bilhão.
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Aviso n° 1.355 - C. Civil.

Em 7 de novembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao demonstrativo das emissões do real corres
pondente ao terceiro trimestre de 2001 , as razões de
las determinantes e a posição das reservas internaci
onais a elas vinculadas.

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

MENSAGEM N° 1.262, DE 2001
(Executivo Federal)

Mensagem relativa ao texto do
Acordo sobre Isenção Parcial de Vistos,
celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Tunísia.

(À Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional e Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada considera-
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Expo
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Isenção
Parcial de Vistos, celebrado entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca da Tunísia, em Túnis, em 19 de julho de 2001.

Brasília, 19 de novembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. Éda competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da Republica a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sitio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI- mudar temporariamente sua sede;

EM N° 240/MRE.

Brasília, em 4 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo texto do Acordo de Isenção Parcial de Vistos,
celebrado em 19 de julho de 2001, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Re
pública da Tunísia.

2. O referido Acordo reflete o anseio dos dois
países de intensificar suas relações culturais e co
merciais, tendo como objetivo facilitar a entrada de
nacionais de um dos países no território do outro.

3. Para tanto, o presente Acordo estabelece que
estarão isentos de visto turistas e homens de negóci
os de ambas as nacionalidades pelo prazo de 90 (no
venta) dias, prorrogáveis por igual período, estando
autorizados a transitar livremente no território da ou
tra parte.

4. A dispensa de vistos de turista muito deverá
contribuir para o incremento do fluxo de visitantes de
ambos os países, fortalecendo os laços de amizade
existentes e contribuindo para o intercâmbio cultural.

5. A eliminação da exigência de obtenção de
visto de negócios, ao suprimir entrave burocrático, irá
colaborar para intensificar o comércio bilateral e para
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a identificação de oportunidades de empreendimen
tos conjuntos voltados para terceiros mercados, inclu
sive a Comunidade Européia.

6. Com vistas ao encaminhamento do assunto
à apreciação do Poder Legislativo, submeto à Vossa
Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Na
cional, juntamente com cópias autênticas do Acor
do.

Respeitosamente, - Celso Later, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA DA TUNíSIA SOBRE ISENÇÃO

PARCIAL DE VISTOS

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República da Tunísia
(doravante denominados "Partes Contratan

tes"),

Considerando o interesse em fortalecer as re
lações de amizade existentes e o desejo de facilitar
a entrada de nacionais de um dos países no territó
rio do outro,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

Nacionais da República Federativa do Brasil e
nacionais da República da Tunísia, portadores de
passaportes nacionais válidos, estarão isentos de
visto para entrar, transitar e permanecer no território
da outra Parte Contratante para fins de turismo ou
negócios, por um período de até (90) noventa dias,
renovável desde que a permanência total não con
ceda a (180) cento e oitenta dias por ano.

ARTIGO 2

Portadores de passaportes nacionais válidos
de ambas Partes Contratantes, mencionados no art.
1, poderão entrar, atravessar em transito e sair do
território da outra Parte Contratante em todos os
pontos abertos ao tráfego internacional de passagei
ros.

ARTIGO 3

A isenção de visto introduzida pelo presente
Acordo não isenta os cidadãos de ambas as Partes
Contratantes da obrigação de cumprir as leis e regu
lamentos vigentes no território receptor relativos à
entrada, permanência e saída de estrangeiros de
seu território.

ARTIGO 4

As Partes Contratantes comprometem-se a re
admitir seus nacionais nos territórios de seus respec
tivos Estados sem formalidade ou cobrança de des
pesas adicionais.

ARTIGO 5

Este Acordo não limita o direito de ambas as
Partes Contratantes de negar a entrada ou reduzir o
tempo de permanência de nacionais da outra Parte
Contratante considerados indesejáveis.

ARTIGO 6

As Partes Contratantes informar-se-ão, com a
brevidade possível, mutuamente, por via diplomática,
sobre quaisquer mudanças nas respectivas leis e re
gulamentos sobre o regime de entrada, permanência
e saída dos cidadãos estrangeiros.

ARTIGO?

Por motivos de segurança, ordem ou saúde pu
blicas, qualquer das Partes Contratantes poderá sus
pender temporariamente a aplicação deste Acordo no
seu todo ou em parte. Tal suspensão deverá ser notifi
cada à outra Parte Contratante, com a mais breve an
tecipação possível, por canais diplomáticos.

ARTIGO 8

1. As Partes Contratantes intercambiarão, por
via diplomática, espécimes de seus passaportes váli
dos, no máximo (30) trinta dias após a data de assina
tura deste Acordo.

2. Caso haja modificação dos passaportes váli
dos, as Partes Contratantes intercambiarão, por via
diplomática, espécimes de seus novos passaportes
acompanhados de informação pormenorizada sobre
suas características e uso, com a antecedência míni
ma de (30) trinta dias antes de sua entrada em vigor.

ARTIGO 9

1. O presente Acordo será válido por tempo in
determinado e entrará em vigor na data da segunda
nota diplomática em que uma Parte Contratante infor
ma a outra do cumprimento das respectivas formali
dades legais internas necessárias para sua entrada
em vigor.

2. O presente Acordo poderá ser modificado
pela mútua vontade das Partes Contratantes; as
emendas entrarão em vigor na forma do parágrafo 1
deste artigo.

3. Qualquer urna das Partes Contratantes poderá
denunciar o presente Acordo, por meio de nota diplomá-
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tica. A denúncia surtirá efeito (30) trinta dias após o re- LEGISLAÇÃO CITA.,DA ANEXADA PELA
cebimento da notificação pela outra Parte Contratante. COORDENAÇAO DE ESTUDOS

Feito em Túnis, em 19 de julho de 2001, em dois LEGISLATIVOS-CeDI

exemplares originais, nos i.diomas portug~ês: árabe e CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
francês, sendo os textos Igualmente autentlcos. Em FEDERATIVA DO BRASil 1988
caso de divergência de interpretação, prevalecerá o
texto em sua versão francesa.

Aviso n° 1.381 - C.Civil.

Em 19 de novembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo sobre Isenção Parcial de Vis
tos, celebrado entre o Governo da República Federa
tiva do Brasil e o Governo da República da Tunísia.

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

MENSAGEM N° 1.263, DE 2001
(Executivo Federal)

Mensagem relativa ao texto do
Acordo de Comércio e Cooperação Eco
nômica entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da Repú
blica Eslovaca.

(À Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, Comissão de Fi
nanças e Tributação e Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação(Art. 54).}

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, da

Constituição Federal, submeto à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Acordo de Comércio e Coopera
ção Econômica entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da República Eslovaca, cele
brado em Brasília, em 10 de julho de 2001.

Brasília, 19 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PELO GOVERNO DA REPUBI.-ICA
FEDERATIVA DO BRASIL

PELO GOVERNO DA REPUElLlCA
DATUNisl"

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:

I - resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacio
nal;

II - autorizar o Presidente da República a de
clarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
da República a se ausentarem do País, quando a au
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Execu
tivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;

EM N° 00294/MRE

Brasília, 15 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca,

Submeto à alta consideração de Vossa Excelên
cia o anexo texto do Acordo de Comércio e Coopera
ção Econômica, assinado em 10 de julho de 2001 , por
mim e pelo Secretário de Estado da Economia da Re
pública Eslovaca, Peter Brno.
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2. O Acordo em questão proporciona a moldura
jurídica adequada para o impulsionamento do inter
câmbio comercial e das oportunidades de investimen
tos entre Brasil e Eslováquia. A localização geográfica
da Eslováquia propicia ponto de partida para a pene
tração de produtos brasileiros nos mercados em fran
ca expansão da Europa Central. Exemplo desse po
tencial de interação econômica constituiu a iniciativa
empreendida pela Empresa Brasileira de Compres
sores - EMBRACO, com a inauguração de fábrica de
compressores para refrigeração na região Leste da
Eslováquia em julho de 1999.

3. Pelo fato de a Eslováquia constituir ator re
cente do cenário internacional, o intercâmbio comer
ciai poderá ser dinamizado mediante o empenho inici
ai de ambos os Governos em facilitar as iniciativas
dos empresariados brasileiro e eslovaco, estando
prevista pelo Acordo a convocação de Comissão
Conjunta para examinar as formas de apoio recíproco
ao comércio bilateral. Nesse sentido, a assinatura do
Acordo de Cooperação Econômica e Comercial com
a Eslováquia, ocorrida no quadro da visita do Presi
dente Rudolf Schuster ao Brasil, deverá incentivar o
relacionamento econômico, do ponto de vista jurídi
co-institucional.
(Fls. 2 da E.M. N° IDE II/DAI-MRE-ECN-BRAS-ESLQ
de de 2001)

4. Nessas condições, com vistas ao encaminha
mento do assunto à apreciação do Poder Legislativo,
submeto a Vossa Excelência o anexo projeto de men
sagem ao Congresso Nacional, juntamente com cópi
as autênticas do texto do Acordo de Comércio e Coo
peração Econômica.

Respeitosamente, - Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.

ACORDO DE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO
ECONÔMICA ENTRE O GOVERNO DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA ESLOVACA

O Governo da República Federativa do Brasil e

O Governo da República Eslovaca
(doravante denominados "Partes Contratan

tes"),

Desejosos de ampliar e fortalecer as relações
comerciais e a cooperação econômica entre os dois
países com base nos princípios de igual soberania e
de reciprocidade entre Estados, com o objetivo de
maior intensificação das relações bilaterais em ba
ses mutuamente vantajosas, acordaram o seguinte:

ARTIGO I

As Partes Contratantes promoverão e facilitarão
o desenvolvimento do intercâmbio comercial e a coo
peração econômica bilateral em conformidade com a
legislação interna pertinente.

ARTIGO 11

1. As Partes Contratantes conceder-se-ão mu
tuamente, em todas as questões relativas ao inter
câmbio comercial, o Tratamento de Nação-Mais-Fa
vorecida de acordo com as regras do GATT/OMC.

2. Quaisquer vantagens, exceções, concessões
e privilégios concedidos pelas Partes Contratantes
em relação a produtos de importação e de exportação
originários de ou destinados a terceiro país serão
imediata e incondicionalmente aplicados a produto si
milar originário de ou destinado ao território de qual
quer das Partes Contratantes.

ARTIGO 111

As provisões do Artigo 11 não se aplicam a van
tagens, exceções, privilégios e concessões concedi
das ou a conceder por qualquer das Partes Contra
tantes:

a) a países vizinhos com vistas a facilitar o
trânsito por meio de fronteiras e ou a cooperação
com zonas fronteiriças próximas;

b) a terceiros países em função de sua partici
pação em área de livre comércio, união aduaneira
ou acordo de integração econômica de que seja
membro;

c) a terceiros países com base cm acordo para
evitar a dupla taxação, em acordos multilaterais em
que a Parte Contratante não seja parte, em acordos
de cooperação que, de conformidade com a legisla
ção nacional da Parte Contratante, contemplem
apenas exceções concedidas de acordo com atos
internacionais contendo cláusulas explícitas sobre a
concessão desses favores;

d) para a importação de bens com base em
programas de assistência em favor de qualquer das
Partes Contratantes fornecida por terceiros países
ou instituições e organizações internacionais.

ARTIGO IV

Os pagamentos resultantes de contratos con
cluídos no quadro deste Acordo serão feitos em mo
edas de livre convertibilidade, e era conformidade
com as regulamentações de câmbio válidas em
cada um dos países.
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ARTIGO V

Com o propósito de estimular as relações co
merciais entre os dois países, as Partes Contratan
tes conceder-se-ão mutuamente, de acordo com a
legislação vigente, as necessárias facilidades para
organizar feiras e exposições.

ARTIGO VI

As Partes Contratantes, de acordo com suas
respectivas legislações, isentarão de tarifas aduane
iras e taxas:

a) os objetos não-comerciais importados no
país;

b) os bens importados temporariamente para
Serem expostos em feiras, e

c) quando necessário, os bens importados
temporariamente para uso como instrumentos no
cumprimento de contratos de serviços, inclusive
montagem e reparo.

ARTIGO VII

Cada Parte Contratante concederá - de acor
do com suas leis e regulamentos nacionais - facili
dades de trânsito em seu território para bens origi
nários do território de terceiros países e destinados
ao território da outra Parte Contratante.

ARTIGO VIII

1. Com o propósito de assegurar a execução
deste Acordo, as Partes Contratantes acordam em
estabelecer uma Comissão Conjunta para estimular
a cooperação econômica e comercial entre ambos
os países.

2. As principais tarefas da Comissão Conjunta
são:

a) supervisionar a execução deste Acordo e
propor recomendações para sua implementação;

b) explorar possibilidades de aumento e diver
sificação do comércio entre os dois países, e, de
mútuo acordo, propor medidas com vistas a desen
volver as relações comerciais bilaterais;

c) promover o intercâmbio de informação so
bre a legislação vigente em ambos os países relaci
onada com os setores econômico e comercial;

3. Representantes dos Ministérios responsáve
is por comércio exterior chefiarão as delegações à
reunião da Comissão Conjunta, que se realizará al
ternadamente em Brasília e Bratislava.

ARTIGO IX

As Partes Contratantes apontam como órgãos
responsáveis pela execução deste Acordo o Ministé
rio das Relações Exteriores pela República Federati-

va do Brasil e o Ministério da Economia pela Repú
blica Eslovaca.

ARTIGO X

1. Qualquer disputa que possa surgir da inter
pretação ou aplicação deste Acordo será resolvida
mediante consultas diretas entre os órgãos mencio
nados no

Artigo IX, pela via diplomática, ou no âmbito da
Comissão Conjunta mencionada no Artigo VIII deste
Acordo.

2. Qualquer disputa que possa surgir durante a
implementação de contratos concluídos no quadro
deste Acordo será resolvida segundo as provisões
contratuais específicas dos contratos esperados
e/ou de acordo com a legislação aplicável.

ARTIGO XI

As provlsoes deste Acordo aplicar-se-ão a
contratos estabelecidos durante o período de sua
validade e executados após o seu término.

ARTIGO XII

Este Acordo está sujeito à aprovação em con
sonância com os regulamentos internos de cada
uma das Partes Contratantes e entrará em vigor 30
(trinta) dias a partir a data da última notificação so
bre a conclusão desse processo.

ARTIGO XIII

Na relação entre a República Federativa do
Brasil e a República Eslovaca, a validade do Acor
do, de Comércio entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e o Governo da República Socia
lista da Tchecoslováquia, assinado no Brasil em 19
de julho de 1977, e do Acordo de Cooperação Eco
nômica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Socialista da Tche
coslováquia, assinado no Brasil em 12 de maio de
1988, expirará na data em que este Acordo entrar
em vigor.

ARTIGO XIV

O Acordo permanecerá vigente indefinidamen
te. Qualquer uma das Partes Contratantes poderá
notificar a outra, por escrito, pela via diplomática,
sua denúncia e, nesse caso, este Acordo deixará de
vigorar no dia 1 de janeiro do ano seguinte àquele
em que a notificação da denúncia for enviada.

ARTIGO XV

Cada Parte Contratante poderá propor, por notifi
cação escrita, por via diplomática, mudanças ao Acor
do, no todo ou em parte. Qualquer mudança acordada
pelas Partes Contratantes entrará em vigor de acordo
com as provisões do Artigo XII deste Acordo.



Aviso n° 1.382 - C. Civil.

Em 19 de novembro de 2001

MENSAGEM N° 1.358, DE 2001
(Do Poder Executivo)

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao texto do Acordo de Comércio e Cooperação
Econômica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Eslovaca.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 26 de novembro de 2001, que Renova
concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências". As entidades
mencionadas são as seguintes:

- TVR 1.454/01 - Rádio Clube de
Parintins Ltda., na cidade de Parintins 
AM (onda média);

- TVR 1.455/01 - Rádio Difusora
Cristal Ltda., na cidade de Quixeramobim
- CE (onda média);

- TVR 1.456/01 - Rádio Jacarandá
Ltda., na cidade de Eunápolis BA
(onda média);

- TVR 1.457/01 - Fundação Cultu
ral João Paulo 11, originariamente Rádio
City Ltda., na cidade de Contagem - MG
(onda média);

- TVR 1.458/01 - Rádio Cultura de
Uberlândia Ltda., na cidade de Uberlân
dia - MG (onda média);
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Feito em Brasília, em 10 de julho de 2001, em - TVR 1.459/01 - Rádio Sociedade
dois exemplares originais, nos idiomas português, es- Caratinga Ltda., na cidade de Caratinga
lovaco e inglês, sendo todos os textos igualmente au- MG (onda média);
tênticos. Em caso de diferenças de interpretação, o - TVR 1.460/01 - Rádio Auriverde
texto em inglês prevalecerá. de Pitanga Ltda., na cidade de Pitanga -

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil PR (onda média);
- Celso Lafer, Ministro de Estado das Relações Exte- - TVR 1.461/01 - Sistema de Radi-
riores odifusão Veredas de Unaí Ltda., originari-

Pelo Governo da República Eslovaca - Peter amente Rádio Veredas de Unaí Ltda., na
Brno, Secretário de Estado da Economia cidade de Unaí - MG (onda média);

- TVR 1.462/01 - Difusora Cultural
Ltda., na cidade de Irati - PR (onda mé
dia);

- TVR 1.463/01 - Rádio Difusora
Ubiratanense Ltda., na cidade de Ubiratã
- PR (onda média);

- TVR 1.464/01 Rádio Novos
Tempos Ltda., na cidade de Ceará-Mirim
- RN (onda média);

- TVR 1.465/01 - Rádio Clube de
Santo André Ltda., na cidade de Santo
André - SP (onda média);

- TVR 1.466/01 - Rádio Cultura de
Santo Anastácio Ltda., originariamente
Rádio Brasil S.A., na cidade de Santo
Anastácio - SP (onda média);

- TVR 1.467/01 - Rádio Difusora
de Mogi Guaçu Ltda., na cidade de Mogi
Guaçu -SP (onda média);

- TVR 1.468/01 - Rádio Clube de
Marília Ltda., na cidade de Marília - SP
(onda tropical); e

- TVR 1.469/01 - Sociedade Rádio
Dourados Ltda., na cidade de Dourados
- MS (onda tropical).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 26 de novembro de 2001 , que "Renova con
cessão das entidades que menciona, para explorar
serviços de radiodifusão, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Clube de Parintins Ltda., na cidade
de Parintins-AM (onda média);

2 - Rádio Difusora Cristal Ltda., na cidade de
Quixeramobim-CE (onda média);
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3 - Rádio Jacarandá Ltda., na cidade de Euná
polis-BA (onda média);

4 - Fundação Cultural João Paulo 11, originaria
mente Rádio City Ltda., na cidade de Contagem-MG
(onda média);

5 - Rádio Cultura de Uberlândia Uda., na cida
de de Uberlândia-MG (onda média);

6 - Rádio Sociedade Caratinga Ltda., na cida
de de Caratinga-MG (onda média);

7 - Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., na cidade
de Pitanga-PR (onda média);

8 - Sistema de Radiodifusão Veredas De Unaí
Uda., originariamente Rádio Veredas de Unaí Ltda.,
na cidade de Unaí-MG (onda média);

9 - Difusora Cultural Ltda., na cidade de Ira
ti-PR (onda média);

10 - Rádio Difusora Ubiratanense Ltda., na ci
dade de Ubiratã-PR (onda média);

11 - Rádio Novos Tempos Ltda., na cidade de
Ceará-Mirim-RN (onda média);

12 - Rádio Clube de Santo Andre Uda., na ci
dade de Santo André-SP (onda média);

13 - Ràdio Cultura de Santo Anastácio Ltda.,
originariamente Rádio Brasil S.A, na cidade de Santo
Anastácio-SP (onda média);

14 - Rádio Difusora de Mogi Guaçu Uda., na
cidade de Mogi Guaçu-SP (onda média);

15 - Rádio Clubede Marília Uda., na cidade de
Marília (onda tropical); e

16 - Sociedade Radio Dourados Ltda., na cida
de de Dourados-MS (onda tropical).

Brasília, 10 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 656 EM

Brasília, 19 de outubro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Rádio Clube de Parintins Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Parintins, Estado
do Amazonas (Processo n° 53630.0027295);

• Rádio Difusora Cristal Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Quixeramobim, Estado
do Ceará (Processo n° 53650.001008/96);

• Rádio Jacarandá Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Eunápolis, Estado da Bahia
Processo n° 53640.000207196).

• Fundação Cultural João Paulo 11, concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Contagem, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 50710.000822194).

• Rádio Cultura de Uberlândia Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Uberlândia, Estado de Mi
nas Gerais (Processo n° 50710.000111/94).

• Rádio Sociedade Caratinga Uda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda media, na cidade de Caratinga, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 50710.000125/94).

• Rádio Auriverde De Pitanga Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Pitanga, Estado do
Paraná (Processo n° 53740.000091/00).

• Sistema de Radiodifusão Veredas de Unaí
Uda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de
Unaí, Estado de Minas Gerais Processo n°
53710.001 405/97).

• Difusora Cultural Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda me
dia, na cidade de Irati, Estado do Paraná (Pro
cesso n° 53740.000064/94).

• Rádio Difusora Ubiratanense Uda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ubiratã, Estado do
Paraná (Processo n° 53740.000429197).

• Rádio Novos Tempos Uda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ceará-Mirim, Estado do Rio Gran
de do Norte (Processo n° 53780.000354197).

• Rádio Clube de Santo André Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Santo André, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000246/94).

• Rádio Cultura De Santo Anastácio Uda., con
cessionária de serviço dc radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Anastá
cio, Estado de São Paulo (Processo n°
53830.000526/94) .

• Rádio Difusora de Mogi Guaçu Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mogi Guaçu, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000361/94).
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• Rádio Clube de Marília Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusãoOsonora em onda
tropical, na cidade de Manha, Estado de São
Paulo (Processo nO 53830.00111/94).

• Sociedade Rádio Dourados Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Dourados, Estado de Mato
Grosso do Sul (Processo n° 53700.000558196).

2. Observo que a renovação do prazo de vigên
cia das outorgas para explorar serviços de radiodifu
são é regida pelas disposições contidas na Lei n°
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n°
88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2001

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de
27 de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 23
de junho de 1972, e tendo em vista o disposto no
art. 6°, inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de jane
iro de 1983,

DECRETA:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Clube de Parintins Ltda., a partir de 5 de
fevereiro de 1996, na cidade de Parintins, Estado do
Amazonas, outorgada pelo Decreto nO 92.177, de 19 de
dezembro de 1985 (Processo n° 53630.000272195);

11 - Rádio Difusora Cristal Ltda., a partir de 6 de
outubro de 1996, na cidade de Quixeramobim Estado
do Ceará, outorgada pela Portaria CONTEL n° 674,
de 9 de setembro de 1966, e renovada pelo Decreto
de 16 de maio de 1996, aprovado pelo Decreto Legis
lativo n° 41, de 2001, publicado no Diário Oficial da
União em 2 de abril de 2001 (Processo n°
53650.001008/96);

111 - Rádio Jacarandá Ltda., a partir de 21 de
maio de 1996, na cidade de Eunápolis, Estado da Ba
hia, outorgada pelo Decreto n° 92.609, de 30 de abril
de 1986 (Processo n° 53640.000207/96);

IV - Fundação Cultural João Paulo 11, a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Contagem, Esta
do de Minas Gerais, outorgada originariamente à Rá
dio City Ltda., conforme Portaria MVOP n° 276, de 6
de abril de 1954, renovada pela Portaria n° 593, de 24
de maio de 1976, autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento autorizado de
sua potência, e transferida pelo Decreto de 3 de se
tembro de 1999, para a concessionária de que trata
este inciso (Processo n° 50710.000822/94);

V - Rádio Cultura De Uberlândia Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, outorgada pela Portaria
MVOP n° 468, de 24 de julho de 1958, e renovada
pelo Decreto n° 89.382, de 15 de fevereiro de 1984
(Processo n° 50710.000111/94);

VI - Rádio Sociedade Caratinga Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Caratinga, Esta
do de Minas Gerais, outorgada pela Portaria MVOP n°
37, de 13 de janeiro de 1947, e renovada pelo Decreto
nO 89.382, de 15 de fevereiro de 1984 (Processo n°
50710.000125/94);

VII - Rádio Auriverde de Pitanga Ltda., a partir
de 3 de julho de 2000, na cidade de Pitanga, Estado
do Paraná, outorgada pelo Decreto n° 84.778, de 9 de
junho de 1980, e renovada pelo Decreto de 29 de ju
lho de 1992, aprovado pera Decreto Legislativo n° 18,
de 1998, publicado no Diário Oficial da União em 20
de março de 1998 (Processo n° 53740.000091/00);

VIII - Sistema de Radiodifusão Veredas de
Unaí Ltda., a partir de 10de novembro de 1997, na ci
dade de Unaí, Estado de Minas Gerais, outorgada à
Radio Veredas de Unaí Ltda., pelo Decreto n° 80.351,
de 15 de setembro de 1977, renovada pelo Decreto nO
95.498, de 16 de dezembro de 1987, e autorizada a
mudar sua denominação social para a atual, confor
me Portaria n° 171, de 31 de outubro de 1996, do De
legado do Ministério das Comunicações no Estado de
Minas Gerais (Processo n° 537 10.001405/97);
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IX - Difusora Cultural Ltda., a partir de 12 de
maio de 1994, na cidade de Iratí, Estado do Paraná,
outorgada pela Portaria MVOP nO 503, de 24 de maio
de 1955, e renovada pelo Decreto n° 91.088. de 12 de
março de 1985 (Processo n° 53740.000064/94);

X - Rádio Difusora Ubiratanense Ltda., a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Ubirata, Esta
do do Paraná, outorgada pelo Decreto n° 79.934, de
12 de julho de 1977, e renovada pelo Decreto
n095.170, de 9 de novembro de 1987 (Processo n°
53740.000429/97) ;

XI - Rádio Novos Tempos Ltda., a partir de 7 de
março de 1998, na cidade de Ceará-Mirim, Estado do
Rio Grande do Norte, outorgada pelo Decreto n°
95.582, de 5 de janeiro de 1988 (Processo n°
53780.000354/97) ;

XII - Rádio Clube de Santo André Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP
n° 24, de 19 de janeiro de 1952, e renovada pelo De
creto n° 89.627, de 8 de maio de 1984 (Processo n°
50830.000246/94);

XIII - Rádio Cultura de Santo Anastácio Ltda.,
a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Santo
Anastácio, Estado de São Paulo, outorgada originari
amente à Rádio Brasil S.A., conforme Portaria MVOP
n° 868, de 11 de outubro de 1948, transferida pela
Portaria n° 54, de 13 de janeiro de 1976, para a emis
sora de que trata este inciso, renovada pela Portaria
n° 206, de 27 de setembro de 1984, e autorizada a
passar à condição de concessionária em virtude de
aumento de potência de sua estação transmissora,
conforme Portaria n° 122, de 23 de junho de 1995
(Processo n° 5830.000526194);

XIV - Rádio Difusora de Mogi Guaçu Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Mogi Gua
çu, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria Mini
n° 317-B, de 26 de junho de 1962, e renovada pelo
Decreto n° 91.499, de 30 de julho de 1985 (Processo
n° 50830.000361/94)

Art. 2° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda tropical.

I - Rádio Clube de Marília Ltda., a partir de 1°
de maio de 1993, na cidade de Manilha, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 1.059,
de 20 de novembro de 1950, e renovada pelo Decreto
n° 93.899, de 8 de janeiro de 1987 (Processo n°
53830.001112194);

" - Sociedade Rádio Dourados Ltda., a partir
de 19 de julho de 1996, na cidade de Dourados, Esta-

do de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n°
77.602, de 12 de maio de 1976, e renovada pelo De
creto n° 94.416, de 10 de junho de 1987 (Processo n°
53700.000558/96).

Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4° A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 26 de novembro de 2001; 180a da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 1.486 - C. Civil.

Em 10 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 26 de novembro de
2001, que Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências".

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

MENSAGEM N° 1.374, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante de Decreto
de 6 de dezembro de 2001, que "Outorga
concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as se
guintes:

- TVR 1.471/01 - Fundação Cultural
e Educativa Senador Canedo, na cidade
de Goiânia - GO;
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- TVR 1.472/01 - Fundação Educati·
va e Cultural São Judas Tadeu, na cidade
de Itaúna - MG;

- TVR 1.473/01 - Fundação Canal
Vinte e Um, na cidade de Cascavel - PR; e

- TVR 1.474/01 - Fundação Cultural
Educacional de Sertãozinho, na cidade
de Sertãozinho - SP.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Mensagem n° 1.374

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 6 de dezembro de 2001, que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, e dá outras providênci
as". As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Cultural e Educativa Senador
Canedo, na cidade de Goiânia-GO;

2- Fundação Educativa e Cultural São Judas
Tadeu, na cidade de Itaúna-MG;

3 - Fundação Canal Vinte e um. na cidade de
Cascavel-PR; e

4- Fundação Cultural Educacional de Sertãozi
nho, na cidade de Sertãozinho-SP.

Brasília, 12 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 754 EM

Brasília, 21 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Cultural e Educativa Senador Ca
nedo, na cidade de Goiânia. Estado de Goiás
(Processo n° 53000.003440/01):

• Fundação Educativa e Cultural São Judas Ta
deu, na cidade de Itaúna. Estado de Minas
Gerais (Processo nO 53000.001720/01):

• Fundação Canal Vinte e Um, na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná (Processo n°
53740.001122/00);

• Fundação Cultural Educacional de Sertãozi
nho, na cidade de Sertãozinho, Estado de
São Paulo (Processo nO 53000.001695/01).

2. De acordo com o artigo 14, § 22, do Decreto-Lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do artigo
13 do Regulamento de Serviços de Radiod~usão,apro
vado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963.
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO 2 2.108.
de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de edital a
outorga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legisla
ção aplicável, demonstrando possuírem as entidades
as qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado dos processos cor
respondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996,

Decreta
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos: .

I - Fundação Cultural e Educativa Senador Ca
nedo, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás (Pro
cesso n° 53000.003440/01);
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11 - Fundação Educativa e Cultural São Judas
Tadeu, na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53000.001720/01);

111 - Fundação Canal Vinte e Um, na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná (Processo n°
53740.001122/00);

IV - Fundação Cultural Educacional de Sertão
zinho, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Pau
lo (Processo n° 53000.001695/01).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

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

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2° sob pena de tornarem-se nulos, de pleno
direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 6 de dezembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso n° 1.500 - C. Civil.

Em 12 de dezembro de 2001.

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 6 de dezembro de
2001, que "Outorga concessão às entidades que
menciona, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educati
vos, e dá outras providências

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

MENSAGEM N° 6, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional autorizações para executar
serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de

exclusividade, conforme os seguintes
atos e entidades:

- TVR 1.545/02 - Portaria n° 278, de
14 de junho de 2000 - Associação e Mo
vimento Comunitária Rádio Lajedo FM,
na cidade de Lajedo - PE;

- TVR 1.546/02 - Portaria n° 326, de
5 de julho de 2000 - Associação Rádio
Comunitária Voz da Promissão Mega FM
de Divinopolis de Goiás, na cidade de Di
vinopolis de Goiás - GO;

- TVR 1.547/02 - Portaria n° 377, de
31 de julho de 2000 - Associação de Rá
dio Comunitária Mensagem FM, na cida
de de Rio Novo do Sul - ES;

- TVR 1.548102 - Portaria n° 398, de
31 de julho de 2000 - Associação Comuni
tária Novo Dia, na cidade de Faxinal - PR;

- TVR 1.549/02 - Portaria nO 35, de 22
de fevereiro de 2001 - Fundação e Cultu
ra do Desenvolvimento de Brejinho
FUNCUDEB, na cidade de Brejinho - RN;

- TVR 1.550/02 - Portaria n° 62, de
22 de fevereiro de 2001 - ASVIP 
Associação Radiodifusão Comunitária da
Cidade de Mariana, na cidade de Mariana
- MG;

- TVR 1.551/02 - Portaria n° 226, de
18 de abril de 2001 - Sociedade Ambi
entalista de Praia Seca, na cidade de Ara
ruama - RJ;

- TVR 1.552/02 - Portaria n° 231, de
18 de abril de 2001 - ACCA - Associa
ção Comunitária Cultural Aracatiense, na
cidade de Aracati - CE;

- TVR 1.553/02 - Portaria n° 519, de
29 de agosto de 2001 - Associação de
Radiodifusão Comunitária da Região de
Visconde de Mauá, ria cidade de Resen
de-RJ;e

- TVR 1.554/02 - Portaria n° 520, de
29 de agosto de 2001 - Associação Co
munitária Rádio Tropical FM de Vera-MI
(ACRTIFM), na cidade de Vera - MT.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

MENSAGEM N° 6

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

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

1 - Portaria n° 278, de 14 de junho de 2000 
Associação e Movimento Comunitária Rádio Lajedo
EM, na cidade de Lajedo-PE;

2 - Portaria n° 326, de 5 de julho de 2000 
Associação Rádio Comunitária Voz da Promissão
Mega FM de Divinópolis de Goiás, na cidade de Divi
nópolis de Goiás-GO;

3 - Portaria n° 377, de 31 de julho de 2000 
Associação de Rádio Comunitária Mensagem EM, na
cidade de Rio Novo do Sul-ES;

4 - Portaria n° 398, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária Novo Dia, na cidade de Faxi
nal-PR

5 - Portaria n° 35, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação e Cultura do Desenvolvimento de Brejinho
- FUNCUDEB, na cidade de Brejinho-RN;

6 - Portaria n° 62, de 22 de fevereiro de 2001
Associação Radiodifusão Comunitária da Cidade de
Mariana, na cidade de Mariana-MG;

7 - Portaria n° 226, de 18 de abril de 2001 
Sociedade Ambientalista de Praia Seca, na cidade de
Araruama-RJ;

8 - Portaria n° 231 , de 18 de abril de 2001 
ACCA - Associação Comunitária Cultural Aracatien
se, na cidade de Aracati-CE;

9 - Portaria n° 519, de 29 de agosto de 2001 
Associação de Radiodifusão Comunitária da Região
de Visconde de Maná, na cidade de Resende-RJ; e

10 - Portaria n° 520, de 29 de agosto de 2001
- Associação Comunitária Rádio Tropical FM de
Vera-MT (ACRT/FM), na cidade de Vera-MT.

Brasília, 3 de janeiro de 2002. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 186 EM

Brasília, 27 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação e Movimento
Comunitária Rádio Lajedo FM; com sede na cidade
de Lajedo, Estado de Pernambuco, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci
onais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo n°
53103.000749/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 32 do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 278, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53103.0000749/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comuni
tária Voz da Promissão Mega FM de Divinópolis de
Goiás, com sede na Avenida dos Professores, n° 6,
Centro, na cidade de Divinópolis de Goiás, Estado
de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 08°39'38"S e longitude
em 36°19'22"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
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Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 278, de 14 de junho de 2000,
publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de ju
nho de 2000, seção I, página 72, onde se lê: Associ
ação e Movimento Comunitário Rádio Lajedo FM,
leia-se: Associação e Movimento Comunitária Rádio
Lajedo FM.

EM 345/MC

Brasília, 14 de setembro de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação de Rá
dio Comunitária Mensagem FM, com sede na cida
de de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivaro desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53660.000718/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do

presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional,
a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 326, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000051/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comuni
tária Voz da Promissão Mega FM de Divinópolis de
Goiás, com sede na Avenida dos Professores, n° 6,
Centro, na cidade de Divinópolis de Goiás, Estado
de Goiás, a executar serviço de radiodifusão comu
nitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 13°17'31 "s e longitude
em 46?23'43"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4° Este somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 278, de 14 de junho de 2000, pu
blicada no Diário Oficial da União do dia 23 de junho
de 2000 Seção 1, página 72, onde se lê: Associação
e Movimento Comunitário Rádio Lajedo FM, leia-se
Associação e Movimento Comunitária Rádio Lajedo
FM, leia-se: Associação Rádio Comunitária Voz da
Promissão Mega FM de Divinópolis de Goiás.

MC 00187 EM

Brasília, 27 de março de 2001 .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
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que a entidade denominada Associação de Rádio Co
munitária Mensagem FM, com sede na cidade de Rio
Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput, do art. 223, da Constituição e a Lei na
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalham em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
na 53660.000718/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 30do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 377, DE 31 DE JULHO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto na 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo na 53660.000718/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Rádio Comuni
tária Mensagem FM, com sede na Rua Volpato, s/na,
na cidade de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito
Santo, a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei na
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 20051'49"S e longitude em
400 56'03"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n0371 , de 31 de julho de 2000, publi
cada no Diário Oficial da União do dia 10 de agosto
de 2000, Seção I, página 16, onde se lê: Associação
Rádio Comunitária Mensagem FM, leia-se: Associa
ção de Rádio Comunitária Mensagem FM.

MC 188 EM

Brasília, 26 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Novo Dia, com sede na cidade de Faxinal, Estado do
Paraná, explore o serviço de radiodifusão comunitá
ria, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con-
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substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.000931/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

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

PORTARIA N° 398, DE 31 DE JULHO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53740.000931/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Novo
Dia, com sede na Rua Professora lany de Oliveira Mu
nhoz, n° 858, Centro, na cidade de Faxinal, Estado do
Paraná, a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 24°00'08"S e longitude em
51°19'16"W, utilizando a freqüência de 87,9 MH.z.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 398, de 31 de julho de 2000, pu
blicada no Diário Oficial da União do dia 10 de agos
to de 2000, Seção I, página 16, onde se lê: Associa
ção Rádio Comunitária Novo Dia, leia-se: Associação
Comunitária Novo Dia.

MC 130 EM

Brasília, 26 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para

que a entidade denominada Fundação e Cultura do
Desenvolvimento de Brejinho - FUNCUDEB, com
sede na cidade de Brejinho, Estado do Rio Grande do
Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000158/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

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

PORTARIA N° 35 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 03de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000158/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Fundação e Cultura do De
senvolvimento de Brejinho - FUNCUDEB, com sede
na Avenida Antônio Alves Pessoa, sin°, Centro, na ci
dade de Brejinho, Estado de Rio Grande do Norte, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.
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Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 06°11 '26"S e longitude em
35°21 '24"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 35, de 22 de fevereiro de 2001,
publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de
março de 2001, Seção 1, página 11, onde se lê: Fun
dação e Cultura do Desenvolvimento de Brejinho 
RN - FUNCUDEB, leia-se: Fundação e Cultura do
Desenvolvimento de Brejinho - FUNCUDEB.

MC. 114/EM

Brasília, 26 de março de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Radio
difusão Comunitária da Cidade de Mariana, com
sede na cidade de Mariana, Estado do Minas Gera
is, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser
viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re
ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi
mento e a sedimentação da cultura geral das locali
dades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-

do a inexistência de óbice legal e normativo ao pletto,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000687/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 62, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto nos arti
gos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 03 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.000687/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Radiodifusão Co
munitária da Cidade de Mariana, com sede na Rua
Jorge Marquês, n° 140, São Sebastião, na cidade de
Mariana, Estado Minas Gerais, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 200 22'46"S e longitude
em 43°24'59"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato
de deliberação.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 62, de 22 de fevereiro de 2001,
publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de
março de 2001 , Seção 1, página 11, onde se lê: Asso
ciação Radiodifusão Comunitária da Cidade de Mari
ana-Minas Gerais, leia-se: Associação Radiodifusão
Comunitária da Cidade de Mariana.
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MC.269/EM

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Sociedade Ambientalista
de Praia Seca, com sede na cidade de Ararua
ma/Estado do Rio de Janeiro", explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19
de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo n°
53770.000542199, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 226, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53770.000542199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Sociedade Ambientalista de
Praia Seca, com sede na Rua Chamonix, Quadra 28,
Lote 13, Praia Seca, na cidade de Araruama, Estado
do Rio de Janeiro, a executar serviço de radiodifusão

comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subseqüen
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22°55'30"S e longitude em
42°18'56"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do respectivo De
creto Legislativo.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 226, de 18 de abril de 2001 , publi
cada no Diário Oficial da União do dia 4 de maio de
2001, SEÇÃO 1, página 17, onde se lê: Associação
Ambientalista de Praia Seca, leia-se: Sociedade
Ambientalista de Praia Seca.

MC.288/EM.

Brasília, 23 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada ACCA - Associação Co
munitária Cultural Aracatiense, com sede na cidade
de Aracati, Estado do Ceará, explore o serviço de ra
diodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição ea Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Radiodifusão Comuni
tária da Região de Visconde de Mauá, na cidade de
Resende, Estado do Rio de Janeiro, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art.223, da Constituição e a Lei n2 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

Brasília, 19 de outubro de 2001

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53770.000787/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 519, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53770.000787/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Radiodifusão
Comunitária da Região de Visconde de Mauá, com
sede na Rua Venceslau Bráz, s/n°, Visconde de

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises MC. 00647/EM.
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.000801/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

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

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 231, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 03 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.000801/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a ACCA - Associação Comuni
tária Cultural Aracatiense, com sede na Rua Coronel
Pompeu, n° 155, Centro na cidade de Aracati, Estado
do Ceará, a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 04°33'55"S e longitude em
3r46'15"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do respectivo De
creto Legislativo.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 231, de 18 de abril de 2001, publi
cada no Diário Oficial da União do dia 4 de maio de
2001, SEÇÃO 1, página 17, onde se lê: Associação
ACCA - Associação Comunitária Cultural Aracatien
se, leia-se: ACCA - Associação Comunitária Cultural
Aracatiense.
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Mauá, na cidade de Resende, Estado do Rio de Jane- educacional, social e cultural mas, também, servem
iro, a executar serviço de radiodifusão comunitária, de elo à integração de informações benéficas em to-
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula-

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n° cionais.
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
seus regulamentos e normas complementares. técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo- o que se conclui da documentação de origem, con-
gráficas com latitude em 22°19'53"S e longitude em substanciada nos autos do Processo Administrativo
44°32'18"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz. n° 53690.001186/98, que ora faço acompanhar, com

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 5. Em conformidade com os preceitos educacio-
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida- nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre-
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me- sente processo, passará a produzir efeitos legais so-
ses a contar da data de publicação do ato de delibera- mente após deliberação do Congresso Nacional, a
ção. teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
sua publicação. - Pimenta da Veiga. de Estado das Comunicações.

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001
Na Portaria n° 519, de 29 de agosto de 2001,

publicada no Diário Oficial da União do dia 14 de se
tembro de 2001, SEÇÃO I, página 126, onde se lê:
Associação de Radiodifusão Comunitária de Viscon
de de Mauá, leia-se: Associação de Radiodifusão Co
munitária da Região de Visconde de Mauá.

MC 648 EM

Brasília, 19 de outubro de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Rádio Tropi
cal FM de Vera - MT (ACRT/FM), na cidade de Vera,
Estado de Mato Grosso, explore o serviço de radiodi
fusão comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro dc 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi
mentação da cultura geral das localidades postulan
tes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo

PORTARIA N° 520, DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.001186/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Rá
dio Tropical FM de Vera - MT (ACRT/FM), com sede
na Av. Padre Antônio, n° 848, na cidade de Vera, Esta
do de Mato Grosso, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 12°17'19"S e longitude em
55°18'25"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Retificação

Em 17 de dezembro de 2001

Na Portaria n° 520, de 29 de agosto de 2001,
publicada no Diário Oficial da União do dia 14 de se-



CAPíTULO VII
Da Administração Pública

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nO
19, de 4-6-98.

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi-

Em 3 de janeiro de 2002

§ 11. Os concursos públicos reali
zar-se-ão exclusivamente no período de do
mingo a sexta-feira, das oito às dezoito ho
ras.
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tembro de 2001, SEÇÃO I, página 126, onde se lê: O texto foi silente, no entanto, no que diz respei-
Associação Comunitária Rádio Tropical FM to às datas e horários em que deveriam ser realizados
(ACRT/FM), leia-se: Associação Comunitária Rádio os concursos públicos, ignorando o legislador consti-
Tropical FM de Vera - MT (ACRT/FM). tucional uma situação de extrema gravidade para
Aviso n° 7 - C. Civil. uma parcela considerável da população.

Essa parcela da população, de cristãos que têm
como dogma a observância estrita dos mandamentos da
lei de Deus, entre os quais está a santificação do sába
do, vê-se cerceada de participar dos concursos realiza
dos naquele dia, em razão de suas crenças religiosas.

O reconhecimento da guarda do sábado como
um direito dos cidadãos que professam a fé cristã já
tem ocorrido em diversas instâncias judiciais, haven
do, desta forma, jurisprudência que ampare os candi
datos impetrantes de mandados de segurança.

A constitucionalização da regra, no entanto, per
mitirá que os cidadãos tenham seu direito assegura
do em nossa lei Maior, sem que seja necessário re
correr à justiça para tê-lo reconhecido.

Isto posto, contamos com o apoio dos nobres
Parlamentares desta Casa para aprovação desta
PEC, que terá efeito direto sobre uma parcela repre
sentativa da sociedade cristã brasileira.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Wilson Santos.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil -1988

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodi
fusão comunitária, constantes das Portarias n° 278,
326,377 e 398, de 2000; 35, 62, 226, 231,519 e 520, de
2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 420, DE 2001

(Do Sr. Wilson Santos e outros)

Altera o art. 37 da Constituição Fe
deral, para instituir datas e horários para
realização de concursos públicos.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Acrescente-se ao art. 37 o seguinte pará
grafo:

Justificação

A Constituição Federal prevê, em seu art. 37, in
ciso 11, que a investidura em cargo ou emprego públi
co depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

Estabeleceu ainda o mesmo artigo, em seu inci
so 111, que o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período.
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tos estabelecidos em Lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

, Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
na 19, de 4-6-98.

11 - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for
ma prevista em Lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em Lei de livre nomea
ção e exoneração;

, Inciso 1/ redação dada pela Emenda Constitucional na 19,
de 4-6-98.

111 - O prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;

IV - durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convoca
do com prioridade sobre novos concursados para as
sumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusi
vamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira nos casos, condições e per
centuais mínimos previstos em Lei, destinam-se ape
nas ás atribuições de direção, chefia e assessora
mento;

, Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional
na 19, de 4-6-98.

VI - é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em Lei específica;

, Inciso VII com redação dada pela Emenda Constitucional
na 19, de 4-6-98.

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

X - a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente pode
rão ser fixados ou alterados por lei específica, obser
vada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem
distinção de índices;

'Inciso X redação dada pela Emenda Constitucional na 19,
de 4-6-98:

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes
de cargos, funções e empregos públicos da adminis
tração direta, autárquica e fundacional, dos membros
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória,
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza,
não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

, Inciso XI redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-98.

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Le
gislativo e do Poder Judiciário não poderão ser supe
riores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII- é vedada a vinculação ou equiparação de
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público;

, Inciso XIII redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-98:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumu
lados para fins de concessão de acréscimos ulterio
res;

, Inciso XIV redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-98.

XV - O subsídio e os vencimentos dos ocupan
tes de cargos e empregos públicos são irredutíveis,
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste arti
go e nos arts. 39, § 4°,150,11,153,111, e 153,§ 2°, I;

Inciso XV redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-98.

XVI - é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibili
dade de horários, observado em qualquer caso o dis
posto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico

ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico.
, Inciso XVI redação dada pela Emenda Constitucional na

19, de 4-6-98.

XVII - a proibição de acumular estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, funda
ções, empresas públicas, sociedades de economia
mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelo poder público;

Inciso XVII redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-98.

XVIII- a administração fazendária e seus servi
dores fiscais terão, dentro de suas áreas de compe
tência e jurisdição, precedência sobre os demais se
tores administrativos, na forma da Lei;

XIX - somente por Lei específica poderá ser
criada autarquia e autorizada a instituição de empre
sa pública, de sociedade de economia mista e de
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fundação, cabendo à lei complementar, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação;

* Inciso XIX redação dada pela Emenda Cons
titucional n° 19, de 4-6-98.

XX - depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a parti
cipação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a to
dos os concorrentes, com cláusulas que estabele
çam obrigações de pagamento, mantidas as condi
ções efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação téc
nica e econômica indispensáveis à garantia do cum
primento das obrigações.

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos.

§ 2° A não observância do disposto nos incisos 11
e 111 implicará a nulidade do ato e a punição da autori
dade responsável, nos termos da lei.

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação
do usuário na administração pública direta e indire
ta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos
serviços públicos em geral, asseguradas a manuten
ção de serviços de atendimento ao usuário e a ava
1iação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;

11 - o acesso dos usuários a registros adminis
trativos e a informações sobre atos de governo, ob
servado o disposto no art. 5°, X e XXXIII;

111 - a disciplina da representação contra o exer
cício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou fun
ção na administração pública".

• Paragrafo 30 com redação dada pela Emenda Constituci
onal na 19, de 4-6-98.

§ 4° - Os atos de improbidade administrativa im
portarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previs
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.

§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restri
ções ao ocupante de cargo ou emprego da adminis
tração direta e indireta que possibilite o acesso a in
formações privilegiadas:'

'Parágrafo 7" incluído pela Emenda Constitucional na 19,
de 4-6-98.

§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e fi
nanceira dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta poderá ser ampliada mediante con
trato, a ser firmado entre seus administradores e o
poder público, que tenha por objeto a fixação de
metas de desempenho para o órgão ou entidade,
cabendo à lei dispo'r sobre:

1- o prazo de duração do contrato;

11 - os controles e critérios de avaliação de de
sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade
dos dirigentes;

111- a remuneração do pessoal:'
'Parágrafo 8 0 incluído pela Emenda Constitucional na 19,

de 4-6-98.

§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às em
presas públicas e às sociedades de economia mista,
e suas subsidiárias, que receberem recursos da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Mu
nicípios para pagamento de despesas de pessoal
ou de custeio em geraL"

'Parágrafo 9 0 incluído pela Emenda Constitucional na 19,
de 4-6-98.

§ 10. E vedada a percepção simultânea de
proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40
ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo,
emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos
eletivos e os cargos em comissão declarados em lei
de livre nomeação e exoneração.

'Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constitucional na 20,
de 15-12-98.

Art. 38. Ao servidor público da administração di
reta, autárquica e fundacional, no exercício de man
dato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

*Artigo caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-98.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPITULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda a Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias Le
gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

:--------------
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Tipo da Proposição:

Aut:or da Proposição:
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ED1ent:a:
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Altera o art. 37 da Constituição Federal. para instit:uir datas e
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Assinaturas ConfirllDada.s
1 ADÃO PRETTO
2 ALBÉRICO FILHO
3 ALDIR CABRAL
4 ALEX CANZIANI
5 ALMEIDA DE JESUS
6 ALMIRSA
7 ANA CATARINA
8 ANIBAL GOMES
9 ANTONIO CAMBRAIA
10 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
11 ANTONIO DO VALLE
12 ANTONIO FEIJÃO
13 ANTONIO KANDIR
14 ARNON BEZERRA
15 AROLDE DE OLIVEIRA
16 ARV KARA
17 ASDRUBAL BENTES
18 ATILA LIRA
19 AUGUSTO NARDES
20 B. sA
21 BABA
22 BISPO RODRIGUES
23 BISPO VVANDERVAL
24 BONIFAclO DE ANDRADA
25 CANDINHO MATTOS
26 CARLITO MERSS

PT
PMDB
PFL
PSDB
PL
PPB
PMDB
PMDB
PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PEiDB
PEiDB
PFL
PPB
PMDB
PEiDB
PPB
PSDB
PT
PL
PL
PSDB
PSDB
PT

RS
MA
RJ
PR
CE
RR
RN
CE
CE
se
MG
AP
EiP
CE
RJ
SP
PA
PI
RS
PI
PA
RJ
EiP
MG
RJ
se
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27 CARLOS BATATA PSDB PE

28 CARLOS SANTANA PT RJ

29 CELCITA PINHEIRO PFL MT

30 CELSO RUSSOMANNO PPB SP

31 CEZAR SCHIRMER PMDB RS

32 CHICO DA PRINCESA PSOB PR

33 CLOVIS VOLPI PSOB SP

34 CONFÚCIO MOURA PMOB RO

35 CORIOLANO SALES PMDB BA

36 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ

37 COSTA FERREIRA PFL MA

38 CUSTÓDIO MATTOS PSOB MG

39 DAMIÃO FELlCIANO PMOB PB

40 DANILO DE CASTRO PSOB MG

41 DARCI COELHO PFL TO

42 DELFIMNETIO PPB SP

43 D/NO FERNANDES PPB RJ

44 DJALMAPAES PSB PE

45 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

46 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

47 OR. HÉLIO PDT SP

48 DUILlO PISANESCHl PTB SP

49 EBERS!:"VA PL RJ

50 EDINHO BEZ PMDB SC

51 EDISON ANDRINO PMDB SC

52 EDMAR MOREIRA PPB MG

53 EDUARDO BARBOSA PSDB MO

54 EDUARDO CAMPOS PSB PE

55 ELIAS MURAD PSOB MO

56 ELlSEU MOURA PPB MA

57 ELlSEU RESENDE PFL MO

58 ENIOSACCI POT RS

59 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

60 EULER MORAIS PMDB GO

61 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE

62 EURIPEDES MIRANDA POT RO

63 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

64 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

65 FERNANDO DINIZ PMDB MG

66 FERNANDO FERRO PT PE

67 FERNANDO GABEIRA PT RJ

68 FETTER JUNIOR PPB RS

69 FRANCISCO GARCIA PFL AM

70 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

71 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

72 GEOVAN FREITAS PMDB GO

73 GERSON PERES PPB PA

74 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
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75 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

76 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
77 GUSTAVO FRUET PMDB PR

78 HAROLDO LIMA PCdoB BA
79 HELENILDO RIBEIRO PSOB Al
80 IARA BERNARDI PT SP

81 IBER~ FERREIRA PTB RN

82 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

83 IGORAVEUNO PMDB TO

84 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC

85 INALOO LEITÃO PSDB PB
86 JAIME MARTINS PFL MG
87 JAIR BOLSONARO PPB RJ

88 JAIR MENEGUELLI PT SP

89 JOÃO CALDAS Pl Al
90 JOÃOCOLAÇO PMDB PE

91 JOÃO COSER PT ES

92 JOÃO LEÃO PPB BA

93 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
94 JOÃO MENDES PMDB RJ
95 JOÃO PAULO PT SP

96 JOÁO PIZZOLATII PPB se
97 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

98 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA

99 JORGE KHOURY PFL BA

100 JORGE PINHEIRO PMDB DF
101 JOSI: ANTONIO ALMEIDA PSB MA
102 JOSÉ BORBA PMDB PR
103 JOsE CARLOS FONSECA JR. PFl ES
104 JOSE íNDIO PMDB SP
105 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
106 JOSE MILlTÁO PSOB MG
107 JOSE PIMENTEL PT CE
108 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
109 JOVAIR ARANTES PSDB GO
110 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
111 LAURA CARNEIRO PFL RJ
112 LEUR LOMANTO PMDB BA
113 L1NCOLN PORTELA PSL MG
114 UNO ROSSI PSDB MT
115 LUCIANO ZICA PT SP
116 LUIS BARBOSA PFl RR
117 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
118 LUISINHO PST RJ
119 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
120 LUIZ DuRA0 PFL ES
121 LUIZ FERNANDO PPB AM
122 LUIZ SÉRGIO PT RJ
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123 MAGNO MALTA PL ES
124 MARÇAL FILHO PMDB MS
125 MARCELO BARBIERI PMDB SP
126 MÁRCIO MATOS PTB PR
127 MARCONDES GADELHA PFL PB

128 MARCOS DE JESUS PL PE
129 MARIA DO CARMO LARA PT MG

130 MARIA LÚCIA PMDB MG

131 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PFL MG
132 MÁRIO DE OLIVEIRA PMDB MG

133 MÁRIO NEGROMONTE PPB BA

134 MAnOS NASCIMENTO PST RJ

135 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

136 MILTON BARBOSA PFL BA

137 MILTON MONTI PMDB SP
138 MIRIAMREID PSB RJ

139 MURILO DOMINGOS PTB MT

140 MUSSADEMES PFL PI

141 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO

142 NELO RODOLFO PMDB SP

143 NELSON MAROUEZELLI PTB SP

144 NELSON PELLEGRINO PT BA

145 NELSON PROENÇA PMDB RS

146 NILSON MOURÃO PT AC

147 NILTON CAPIXABA PTB RO

148 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

149 ODfuo BALBINOTTI PSDB PR

150 OLAVO CALHEIROS PMDB AL

151 OLlMPIO PIRES PDT MG

152 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

153 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

154 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

155 OSVALDO REIS PMDB TO

156 PAES LANDIM PFL PI

157 PAULO FEIJÓ PSDB RJ

158 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

159 PAULO LIMA PMDB SP

160 PAULO ROCHA PT PA

161 PEDRO CHAVES PMDB GO

162 PEDROCORR~ PPB PE

163 PEDRO NOVAIS PMDB MA

164 POMPEO DE MATTOS PDT RS

165 RAIMUNDO SANTOS PFL PA

166 REGIS CAVALCANTE PPS AL

167 RENILDO LEAL PTB PA

168 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

169 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

170 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE
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171 RUBEM MEDINA PFL RJ

172 RUBENS FURLAN PPS SP
173 SALOMÃO CRUZ PPB RR
174 SALOMÃO GURGEL PDT RN
175 SAULO COELHO PSDB MG

176 SAULO PEDROSA PSDB BA

177 SERAFIM VENZON PDT SC
178 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
179 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
180 SÉRGIO REIS PTB SE
181 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
182 SILVIO TORRES PSOB SP

183 TETÉ BEZERRA PMDB MT

184 VANESSA GRAZZIOTIN pedoB AM
185 VICENTE ARRUDA PSOB CE
186 VILMAR ROCHA PFL GO
187 VIRGiLlO GUIMARÃES PT MG
188 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
189 WERNER WANDERER PFL PR
190 WILSON BRAGA PFL PB
191 WILSON SANTOS PMDB MT

192 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
193 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 MARIA ABADIA PSDB DF
2 MAURO BENEVIDES PMDB CE
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Assinaturas Repetidas
1 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
2 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
3 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
4 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
5 CORNÉUO RIBEIRO PL RJ
6 COSTA FERREIRA PFL MA
7 ELIAS MURAD PSDS MG
8 ELIAS MURAD PSDB MG
9 EURípEDES MIRANDA PDT RO
10 FERNANDO DINIZ PMDB MG
11 GEOVAN FREITAS PMDB GO
12 GERSON PERES PPB PA
13 HAROLDO LIMA PCdoB BA
14 ILDEFONÇO CORDEIRO PFL AC
15 JAIME MARTINS PFL MG
16 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
17 JOÃOCOLAÇO PMDB PE
18 JOÃO COSER PT ES
19 JOÃO COSER PT ES
20 JOÃO LEÃO PPB BA
21 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
22 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

23 JORGE KHOURY PFL BA
24 JORGE KHOURY PFL BA
25 JOSÉ MILlTÃO PSDB MG
26 L1NCOLN PORTELA PSL MG

27 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
28 MÁRCIO MATOS PTB PR
29 MUSSADEMES PFL PI
30 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

31 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

32 NILTON CAPIXABA PTB RO
33 OSMAR SERRAGUO PMDB PR

34 OSVALDO REIS PMDS TO
35 PAES LANDIM PFL PI

36 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
37 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

38 PEDRO CHAVES PMDB GO

39 POMPEO DE MATTOS PDT RS
40 RAIMUNDO SANTOS PFL PA
41 REGIS CAVALCANTE PPS Al

42 RUBENS FURLAN PPS SP
43 SALOMÃO GURGEL PDT RN

44 SAULO COELHO PSDS MG

45 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO

46 SÉRGIO REIS PTB SE

47 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

48 VIRGIUO GUIMARÃES PT MG
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Ofício nO 169/2001

Brasília, 20 de setembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wilson
Santos e Outros, que "Altera o art. 37 da Constitui
ção Federal, para instituir datas e horários para rea
lização de concursos públicos", contém número sufi
ciente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

193 assinaturas confirmadas;
1 assinatura não confirmada;
2 deputados licenciados;
48 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 428, DE 2001

(Do Sr. Eduardo Seabra e Outros)

Dá nova redação ao § 50 do art. 212.
(À Comissão de Constituição e Justiça

e de Redação.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O § 5° do art. 212 passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 212 .
§ 5° Terão como fonte adicional de fi

nanciamento a contribuição social do salá
rio-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei:

I - o ensino fundamental público;
11 - o atendimento em pré-escola das

crianças de 4 a 6 anos de idade."

Justificação

Em sua Mensagem ao Congresso Nacional 
2001, o Sr, Presidente da República registra que
nosso sistema educacional vem sendo objeto de re
formas profundas e que, como fruto das mudanças
estruturais, os indicadores de desempenho apre-

sentam notável evolução. No que se refere ao ensi
no fundamental obrigatório, a evolução se percebe
no crescimento da taxa de escolarização líquida da
população de sete a quatorze anos, na diminuição
da defasagem idade-série e na eliminação gradual,
embora persistente, dos altos índices de evasão e
repetência que eram a marca do nosso sistema de
ensino fundamental público. Quanto à educação in
fantil, é explícita a intenção do Governo de ofere
cê-Ia a toda a população e, assim, de cumprir a de
terminação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa
ção Nacional, que coloca a educação infantil como
etapa inicial da escolarização.

Ocorre que, de direito e de fato, a educação in
fantil é incumbência dos municípios e que, portanto, a
par das boas intenções das autoridades federais, é
preciso colocar à disposição dos municípios os recur
sos financeiros necessários. Afinal, o que todos os
prefeitos nos dizem é que os encargos que decorrem
do compromisso com a universalização do ensino
fundamental obrigatório, não permitem o desenvolvi
mento de uma política global de atendimento das cri
anças em idade pré-escolar..

A contribuição social do salário-educação, insti
tuída em 1964 e recepcionada pela Constituição Fe
deral de 1988, destina-se a suplementar as despesas
públicas com o ensino fundamental. É nossa convic
ção que, a médio prazo, o investimento em educação
infantil muito tem a ver com a redução dessas despe
sas. Afinal, o investimento sistemático em educação
formal na primeira infância não só melhora comprova
damente o rendimento escolar futuro, como, ainda,
sob o aspecto econômico e social, tem retorno garan
tido.

Em síntese, quase 100% das crianças estão na
escola fundamental; estamos conseguindo corrigir o
fluxo escolar; é consensual a necessidade de incor
porar a educação pré-escolar no sistema educacio
nal; está provado que a maioria dos Municípios não
podem arcar sozinhos com o custo da universaliza
ção da educação infantil; não há dúvida de que quan
to mais cedo se estimula o cérebro da criança, melhor
será o desempenho escolar. Por não causar qualquer
prejuízo para o ensino fundamental público, pelo con
trário, por torná-lo mais produtivo e menos oneroso, é
legítimo propor uma aplicação mais diversificada dos
recursos provenientes da contribuição social do salá
rio educação.
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lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

lEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil -1988

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

fi - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

1- a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino.

§ 1° A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Fede
ral e aos Municípios, ou pelos Estados aos respecti
vos Municípios, não é considerada, para efe~o do cál
culo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3° A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4° Os programas suplementares de alimenta
ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de con
tribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5° O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de financiamento a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.

• § 5° com redação dada pela Emenda Constitucional nO
14, de 12-9-1996.

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, defini
das em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apli
quem seus excedentes financeiros em educação;

11- assegurem a destinação de seu patrimônio a
outra escola comunitária, filantrópica ou confessional,
ou ao Poder Público, no caso de encerramento de
suas atividades.

§ 1° Os recursos de que trata este artigo poderão
ser destinados a bolsas de estudo para o ensino funda-
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mental e médio, na forma da lei, para os que dernons- § 2° As atividades universitárias de pesquisa e
trarem insuficiência de recursos, quando houver falta extensão poderão receber apoio financeiro do Poder
de vagas e cursos regulares da rede pública na Iocali- Público.
dade da residência do educando, ficando o Poder PÚ-
blico obrigado a investir prioritariamente na expansão
de sua rede na localidade.

~-- - - -- -~ ..

rçÂJ~lI!tMDO§plErQtA-ºQ§
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Conferência de Assinaturas

Página: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: EDUARDO SEABRA E OUTROS

Data de Apresentação: 17/10/01

Ementa: Dá nova redação ao § 5° do art 212.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: C0rn-il1'l1adas___ 184\
,Não Conferem 007

;Fora do ExeicíC;O:--OOO
iRepetidas--~ -~ 019;

ilIegíveis 003'
---------

'Retiradas 000:
- ... _- -- --'"- ---.--_.~--- --_.~

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON CASCAVEL PPS RR
2 AIRTON DIPP PDT RS
3 ALCESTE ALMEIDA PL RR
4 ALCEU COLLARES PDT RS
5 ALCIONE ATHAYDE PS8 RJ
6 ALDO ARANTES PCdoB GO
7 ALEX CANZIANI PSDB PR
8 ALMEIDA DE JESUS PL CE
9 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
10 ANA CATARINA PMDB RN
11 ANACORSO PT RS
12 ANDRÉ BENASSI PSD8 SP
13 ANGELA GUADAGNIN PT SP
14 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
15 ANTÔNIO DO VALLE PMDB MG
16 ANTONIO JORGE PTS TO
17 ARMANDO ABILlO PSDB PB
18 ARNALDO FARIA DE SÁ PT8 SP
19 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
20 AUGUSTO NARDES PPB RS
21 B. sA PSDB Pl
22 BABA PT PA
23 BENITO GAMA PMDB BA
24 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
25 CABO JÚLIO PST MG
26 CANDINHO MAnos PSDB RJ
27 CARLlTO MERSS PT SC
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28 CARLOS DUNGA PTB PB

29 CELCITA PINHEIRO PFL MT
30 CELSO RUSSOMANNO PPB SP

31 CESAR BANDEIRA PFL MA

32 CEZAR SCHIRMER PMDB RS

33 CLOVIS VOLPI PV SP

34 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

35 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

36 DARCI COELHO PFL TO

37 DARCíSIO PERONDI PMDB RS

38 DINO FERNANDES PPB RJ

39 DIVALDO SURUAGY PST AL

40 DJALMAPAES PSB PE

41 EBERSILVA PST RJ

42 EDUARDO CAMPOS PSB PE

43 EDUARDO SEABRA PTB AP

44 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

45 ELIAS MURAD PSDB MG

46 ELlSEU MOURA PPB MA

47 ELlSEU RESENDE PFL MG

48 ESTHER GROSSI PT RS

49 EULER MORAIS PMDB GO
50 EURICO MIRANDA PPB RJ

51 EURipEDES MIRANDA PDT RO

52 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

53 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

54 FETIER JUNIOR PPB RS

55 FLÁVIOARNS PT PR

56 FRANCISCO GARCIA PFL AM

57 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

58 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

59 GEOVAN FREITAS PMDB GO

60 GILBERTO KASSAB PFL SP

61 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

62 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

63 GUSTAVO FRUET PMDB PR

64 HENRIQUE FONTANA PT RS

65 HERCULANO ANGHINETII PPB MG

66 IARA BERNARDI PT SP

67 IBERÊ FERREIRA PTB RN

68 IÉDIO ROSA PFL RJ

69 IGORAVEUNO PMDB TO

70 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

71 INALDO LEITÃO PSDB PB

72 IVANIO GUERRA PFL PR

73 JAIME MARTINS PFL MG

74 JAIR BOLSONARO PPB RJ

75 JAIR MENEGUELU PT SP
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76 JAQUES WAGNER PT BA
77 JOÃO COSER PT ES
78 JOÃO EDUARDO DADO PMD6 SP
79 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
80 JOÃO MENDES PFL RJ
81 JOÃO PIZZOLATII PPB SC
82 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
83 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
84 JORGEBITIAR PT RJ
85 JORGE KHOURY PFL BA
86 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
87 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
88 JOSÉ CHAVES PMDB PE
89 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
90 JOSÉ PIMENTEL PT CE
91 JOSÉ ROCHA PFL BA
92 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
93 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
94 JUQUINHA PL GO
95 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
96 KÁTIAABREU PFL TO
97 LAIRE ROSADO PMDB RN
98 L1DIA QUINAN PSDB GO
99 L1NCOLN PORTELA PSL MG
100 LUCIANO ZICA PT SP
101 LUISINHO PPB RJ
102 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
103 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
104 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
105 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
106 MAGNO MALTA PL ES
107 MARCELO BARBIERI PMDB SP
108 MARCELO CASTRO PMDB PI
109 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
110 MÁRCIO BITIAR PPS AC
111 MARCUS VICENTE PPB ES
112 MARIA DO CARMO LARA PT MG
113 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
114 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
115 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE
116 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
117 MILTON BARBOSA PFL BA
118 MILTON MONTI PMDB SP
119 MILTON TEMER PT RJ
120 MORONI TORGAN PFL CE
121 MURILO DOMINGOS PTB MT
122 MUSSA DEMES PFL PI
123 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
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124 NEIVA MOREIRA PDT
125 NELSON MARCHEZAN PSDB
126 NELSON MARQUEZELLI PTB
127 NELSON MEURER PPB
128 NELSON PROENÇA PPS
129 NEUTON LIMA PFL
130 ODíLlO BALBINOTII PSDB
131 OLlMPIO PIRES PDT
132 OLIVEIRA FILHO PL
133 OSMAR SERRAGLlO PMDB
134 OSÓRIO ADRIANO PFL
135 OSVALDO BIOLCHI PMDB
136 OSVALDO REIS PMDB
137 PAES LANDIM PFL
138 PASTOR AMARILDO PPB
139 PAULO FEIJÓ PSDB
140 PAULO KOBAYASHI PSDB
141 PAULO MARINHO PFL
142 PAULO OCTÁVIO PFL
143 PAULO PAIM PT
144 PAULO ROCHA PT
145 PEDRO BITIENCOURT PFL
146 PEDRO CANEDO PSDB
147 PEDRO CHAVES PMDB
148 PEDRO FERNANDES PFL
149 PEDRO NOVAIS PMDB
150 PHILEMON RODRIGUES PL
151 PIMENTEL GOMES PPS
152 POMPEO DE MATIOS PDT
153 RAIMUNDO SANTOS PL
154 RENATO VIANNA PMDB
155 RICARDO RIQUE PSDB
156 ROBERTO ARGENTA PHS
157 ROBERTO JEFFERSON PTB
158 ROBERTO PESSOA PFL
159 RODRIGO MAIA PFL
160 ROLAND LAVIGNE PMDB
161 ROMEU QUEIROZ PTB
162 RONALDO CAIADO PFL
163 RUBEM MEDINA PFL
164 SALVADOR ZIMBALDI PSDB
165 SAULO COELHO PSDB
166 SAULO PEDROSA PSDB
167 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
168 SERAFIM VENZON PDT
169 SÉRGIO BARCELLOS PFL
170 SÉRGIO CARVALHO PSDB
171 SILAS BRASILEIRO PMDB

MA
RS
SP
PR
RS
SP
PR
MG
PR
PR
DF
RS
TO
PI
TO
RJ
SP
MA
DF
RS
PA
SC
GO
GO
MA
MA
MG
CE
RS
PA
SC
PB
RS
RJ
CE
RJ
BA
MG
GO
RJ
SP
MG
BA
MA
SC
AP
RO
MG
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172 SILVIO TORRES PSDB SP

173 SIMÃO SESSIM PPB RJ
174 TETÉ BEZERRA PMDB MT
175 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI

176 URSICINO QUEIROZ PFL BA
177 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
178 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
179 WALDEMIR MOKA PMDB MS

180 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG

181 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
182 WELLlNGTON DIAS PT PI

183 YVONILTON GONÇALVES PFL BA
184 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ALBERTO FRAGA PMDB DF
2 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
3 JOSÉ BORBA PMDB PR

4 MIRrAM REID PSB RJ
5 NELSONTRAD PTB MS
6 TELMA DE SOUZA PT SP
7 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

Assinaturas Repetidas
1 CARLOS DUNGA PTB PB
2 DARCI COELHO PFL TO
3 EURICO MIRANDA PPB RJ
4 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
5 JAIR BOLSONARO PPB RJ
6 JOÃO EDUARDO DADO PMDB SP
7 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
8 LAiRE ROSADO PMDB RN
9 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
10 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
11 MARCELO BARBIERI PMDB SP
12 MILTON MONTI PMDB SP
13 SAULO COELHO PSDB MG
14 SAULO PEDROSA PSDB BA
15 SERAFIM VENZON PDT SC
16 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
17 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
18 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
19 WELLlNGTON DIAS PT PI
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Ofício n° 188/2001

Brasília, 18 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Eduardo Se
abra e Outros, que "Dá nova redação ao § 5° do art
212", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

184 assinaturas confirmadas;
7 assinaturas não confirmadas;
19 assinaturas repetidas;
3 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, - Cláudia neves C. de Souza,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
429, DE 2001

(Do Sr. De Velasco e outros)

Acrescenta parágrafo 5° ao art. 199
da Constituição Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° Acrescente-se o seguinte parágrafo 5° ao
art. 199 da Constituição Federal:

§ 5° Em casos de emergência, na impossibilida
de de o atendimento ser feito pelo serviço público ou
privado, contratado ou conveniado, seja pela efetiva
falta de vagas ou pela distância desses estabeleci
mentos de onde a emergência se der, cuja declaração
acompanhará o paciente, as instituições privadas fi
cam obrigadas a esse atendimento sob ressarcimen
to, com recursos do Sistema Único de Saúde, com
base nas tabelas vigentes.

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

A Constituição de 88 criou o Sistema Único de
Saúde com o grande objetivo de assegurar as melho
res condições sanitárias para todo e qualquer cida
dão brasileiro.

Em seu texto, trata de forma abrangente e apro
priada o que considera ser direito à saúde. Nesse
sentido, considera fundamental a adoção de políticas
sociais e econômicas que visem ao risco de adoecer
e que garantam o acesso universal aos serviços.

A Carta Magna, complementada por uma rica
legislação infraconstitucional, procurou, centrada em
princípios, estratégias e vários outros instrumentos
assegurar o direito universal à saúde.

Nesse propósito, envolveu tanto as instituições
públicas quanto as privadas, facultando a estas a par
ticipação de forma complementar no sistema de saú
de.

O desenho teórico do SUS parecia, a princípio,
adequado e suficiente para cumprir seus objetivos.
Contudo, a prática tem demonstrado que existem la
cunas, que têm provocado sérios prejuízos à saúde e
a vida de cidadãos brasileiros.

Dentre estas, destaca-se a insuficiência do
atendimento de emergência. A desobrigação assumi
da pelos prestadores privados que não se vincularam
ao SUS passou a se constituir em sério problema
para a eficiência do sistema. Ademais, trata-se de
uma contradição, porque tais prestadores em verda
de omitem socorro respaldando-se no ditame consti
tucional de que a assistência à saúde é livre à iniciati
va privada.

Assim, para que não permaneçam mais dúvidas
sobre a obrigatoriedade de todo e qualquer prestador
deve atender os casos de emergência, consideramos
fundamental inscrever tal exigência em nossa Carta
Magna.

Portanto, nos casos em que seja impossível o
atendimento emergencial pelos prestadores vincula
dos ao SUS, o prestador privado não vinculado esta
ria obrigado a oferecer esse serviço, que seriam re
munerados pelos recursos do SUS.

Diante do exposto e pela relevância da matéria,
conclamamos os ilustres Pares a aprovar a presente
iniciativa.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001 . - De
putado De Velasco.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

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

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três qüintos 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.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada.

§ 1° As instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direi
to público ou convênio, tendo preferência as entida
des filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2° É vedada a destinação de recursos públi
cos para auxílios ou subvenções às instituições pri
vadas com fins lucrativos.

§ 3° É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

§ 4° A lei disporá sobre as condições e os re
quisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante,
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, proces
samento e transfusão de sangue e seus derivados,
sendo vedado todo tipo de comercialização.

• Parágrafo regulamentado pela Lei nO 10.205, de
21-3-2001.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produ
tos e substâncias de interesse para a saúde e partici
par da produção de medicamentos, equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

11 - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalha
dor;

111 - ordenar a formação de recursos humanos
na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar em sua área de atuação o de
senvolvimento científico e tecnológico;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compre
endido o controle de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da pro
dução, transporte, guarda e utilização de substâncias
e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente,
nele compreendido o do trabalho.
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREITO
2 AFFONSO CAMARGO
3 AIRTON DIPP
4 ALBÉRICO FILHO
5 ALBERTO FRAGA
6 ALDIR CABRAL
7 ALMERINDA DE CARVALHO
8 ALMIRSÁ
9 ANACORSO
10 AN\BAL GOMES
11 ANTONIO CAMBRAIA
12 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
13 ANTONIO JORGE
14 ARMANDO ABiLlO
15 ARNON BEZERRA
16 ARY KARA
17 ASDRUBAL BENTES
18 ÁTILA LINS
19 ÁTILA LIRA
20 BADU PICANÇO
21 BISPO RODRIGUES
22 BONIFÁCIO DE ANDRADA
23 CANDINHO MATTOS
24 CARLOS ALBERTO ROSADO
25 CHICO SARDELLI
26 CLEMENTINO COELHO
27 CLOVIS VOLPI

PT
PSDB
PDT
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PPB
PT
PMOB
PSDB
PFL
PTB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PFL
PSOB
PL
PL
PSDB
PSOB
PFL
PFL
PPS
PV

RS
PR
RS
MA
DF
RJ
RJ
RR
RS
CE
CE
SC
TO
PB
CE
SP
PA
AM
PI
AP
RJ
MG
RJ
RN
SP
PE
SP
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76 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

77 JORGE ALBERTO PMDB SE

78 JORGE BITIAR PT RJ
79 JORGE PINHEIRO PMDB DF

80 JORGE WILSON PMDB RJ
81 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ

82 JOSÉ CHAVES PMDB PE

83 JOSÉ DE ABREU PTN SP

84 JOSÉJANENE PPB PR

85 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

86 JOVAIR ARANTES PSDB GO

87 LAíRE ROSADO PMDB RN

88 LAMARTINE POSELLA PMDB SP

89 LAURA CARNEIRO PFL RJ

90 L1NCOLN PORTELA PSL MG

91 LUCIANO CASTRO PFL RR

92 LUIS BARBOSA PFL RR

93 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

94 LUIZ FERNANDO PPB AM

95 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE

96 MAGNO MALTA PL ES

97 MANOEL SALVIANO PSDB CE

98 MARCELO CASTRO PMD8 PI

99 MÁRCIO BITTAR PPS AC

100 MÁRCIO MATOS PTB PR

101 MARCOS DE JESUS PL PE

102 MARCOS LIMA PMDB MG

103 MARIA ELVIRA PMDB MG

104 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE

105 MAX ROSENMANN PMDB PR

106 MEDEIROS PL SP

107 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

108 MIRIAM REID PSB RJ

109 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

110 MURILO DOMINGOS PTB MT

111 NEIVA MOREIRA PDT MA

112 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

113 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

114 NELSONTRAD PTB MS

115 NEUTON LIMA PFL SP

116 NILTON CAPIXABA PTB RO

117 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

118 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

119 OSCAR ANDRADE PL RO

120 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG

121 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

122 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

123 OSVALDO REIS PMDB TO
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124 PAES LANDIM PFL PI
125 PASTOR AMARILDO PPB TO

126 PAULO BALTAZAR PSB RJ

127 PAULO FEIJÓ PSDB RJ

128 PAULO GOUVI:A PFL SC

129 PAULO JOSÉ GOUVI:A PL RS
130 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

131 PAULO LIMA PMDB SP

132 PAULO MOURÃO PSDB TO

133 PEDRO BITIENCOURT PFL SC

134 PEDRO CANEDO PSDB GO

135 PEDRO CHAVES PMDB GO
136 PEDRO EUGÊNIO PT PE

137 PEDRO NOVAIS PMDB MA

138 PEDRO VALADARES PSB SE
139 PIMENTEL GOMES PPS CE

140 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
141 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE
142 REMI TRINTA PL MA
143 RENATO VIANNA PMDB SC

144 RICARDO BARROS PPB PR

145 ROBERTO ARGENTA PHS RS
146 ROBERTO PESSOA PFL CE
147 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
148 RUBENS BUENO PPS PR
149 RUBENS FURLAN PPS SP
150 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
151 SALOMÃO CRUZ PFL RR
152 SANTOS FILHO PFL PR
153 SAULO PEDROSA PSDB BA
154 SERAFIM VENZON PDT SC
155 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
156 SÉRGIO BARROS PSDB AC
157 SÉRGIO REIS PTB SE
158 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
159 VALDECI PAIVA PSL RJ
160 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
161 VICENTE CAROPRESO PSDB SC
162 VITIORIO MEDIOU PSDB MG
163 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
164 WAGNER ROSSI PMDB SP
165 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
166 WALDEMIR MOKA PMDB MS
167 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
168 WELlNTON FAGUNDES PL MT
169 WELLlNGTON DIAS PT PI
170 WILSON BRAGA PFL PB
171 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
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172 ZILA BEZERRA PTB AC lo

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 LUIZ DURÃO PFL ES
2 MARIA ABADIA PSDB DF
3 SALOMÃO GURGEL PDT RN

Ofício n° 190/2001

Brasília, 17 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado de Velasco e
Outros, que "Acrescenta o parágrafo 5° ao art. 199 da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

172 assinaturas confirmadas;
3 deputados licenciados.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO
ti' 430, DE 2001

(Do Sr. Geovan Freitas e outros)

Dá nova redação ao art. 60 da Cons
tituição Federal.

(Á Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 6° da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 6° da Constituição Federal
passa a vigor<::lr com a seguinte redação:

"Art. 6° São direitos sociais a educa
ção, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a previdência social, a prote
ção à maternidade e à infância, a assistên
cia aos desamparados e a segurança ali
mentar, na forma desta Constituição ".

Justificação

A fome é um dos dramas mais pungentes que
afetam a população brasileira. Milhões de brasileiros
vivem abaixo da linha de pobreza e não têm acesso a
um mínimo aceitável de nutrientes. As crianças não
têm como atingir o desenvolvimento pleno por falta de
alimentos.

A situação é cruel. Já se traçou o perfil desta de
sigualdade, já se apontou o drama das áreas rurais, já
se identificaram os graves danos provocados pela
desnutrição em crianças de menos de cinco anos.
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No entanto, desde 1948, a Declaração Universal
dos Direitos do Homem determinou que a alimenta
ção integra o direito a um padrão de vida adequado
para a saúde e o bem-estar. Está reconhecido não só
o direito de estar livre da fome, como o de se ter aces
so à nutrição adequada. Isto significa acesso aos ali
mentos em qualidade e quantidade para manter uma
vida saudável e ativa.

Estudos recentes mostraram que existem recur
sos para a erradicação da indigência no país. Isto cer
tamente trará a redução da fome entre os brasileiros.
A Fundação Getúlio Vargas calculou em 50 milhões o
número de brasileiros que não têm renda suficiente
para suprir as necessidades calóricas básicas.

A tome e a subnutrição têm de ser encaradas
como violações graves dos direitos humanos. A segu
rança alimentar é uma questão de cidadania.

Deste modo, apresentamos esta Proposta de
Emenda à Constituição que assegura a todo o cida
dão brasileiro a segurança alimentar: em freqüência,
qualidade e quantidades adequadas para que a vida
de cada ser humano se desenvolva em toda plenitu
de.

É possível atingirmos a soberania em termos
nutricionais. O Brasil não pode negar este direito ao
seu povo. Neste sentido democrático é que peço
apoio dos nobres Pares para a aprovação desta inici
ativa.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Geovan Freitas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TiVOS-CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infância,

a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

* Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nO
26, de 14-2-2000.

TÍlUlOIV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois tur
nos, considerando-se aprovada se obtiver, em am
bos, três quintos dos votos dos respectivos mem
bros.

§ 3° A emenda à Constijuição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° 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;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.
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Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: GEOVAN FREITAS E OUTROS

Data de ApresentaçAo: 17/10/01

Ementa: Dá nova redação ao art. 6° da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SlM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON DIPP
2 ALBERTO FRAGA
3 ALCIONE ATHAYDE
4 ALMEIDA DE JESUS
5 ANIBAL GOMES
6 ANTONIO CAMBRAIA
7 ANTONIO FEIJÃO
8 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
9 ANTONIO JORGE
10 ANTONIO KANDIR
11 ARY t<ARA
12 ÁTILA UNS
13 AUGUSTO FRANCO
14 AUGUSTO NARDES
15 AVENlOAR ARRUDA
16 BABÁ
17 CABO JÚLIO
18 CANDINHO MATTOS
19 CARLlTO MERSS
20 CARLOS BATATA
21 CARLOS DUNGA
22 CARLOS SANTANA
23 CELCITA PINHEIRO
24 CEZAR SCHIRMER
25 CHICO DA PRINCESA
26 CIRO NOGUEIRA
27 CLEUBER CARNEIRO

PDT
PMDB
PSB
PL
PMDB
PSDB
PSDB
PPB
PTB
PSDB
PPB
PFl
PSDB
PPB
PT
PT
PST
PSDB
PT
PSDa
PTB
PT
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PFL

RS
DF
RJ
CE
CE
CE
AP
MA
TO
SP
SP
AM
SE
RS
PB
PA
MG
RJ
SC
PE
PB
RJ
MT
RS
PR
PI
MG
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28 CLOVIS VOLPI PV SP
29 COSTA FERREIRA PFL MA
30 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
31 DANILO DE CASTRO PSDB MG
32 DARCI COELHO PFL TO
33 DE VELASCO PSL SP
34 DILCEU SPERAFICO PPB PR
35 DJALMAPAES PSB PE
36 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
37 DR. HÉLIO PDT SP
38 DUILlO PISANESCHI PTB SP
39 EBER SILVA PST RJ
40 EDINHO Bel PMDB SC
41 EDIR OLIVEIRA PTB RS
42 EDMAR MOREIRA PPB MG
43 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
44 EDUARDO SEABRA PTB AP
45 ELlSEU MOURA PPB MA
46 ELlSEU RESENDE PFL MG
47 EMERSON KAPAZ PPS SP
48 ENIOBACCI PDT RS
49 EULER MORAIS PMDB GO
50 EURICO MIRANDA PPB RJ
51 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
52 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
53 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
54 FERNANDO DINIZ PMDB MG
55 FERNANDO GABEIRA PT RJ
56 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
57 FLÃVIOARNS PT PR
58 FRANCISCO GARCIA PFL AltA
59 GEOVAN FREITAS PMDB GO
60 GERVÁSIO SILVA PFL SC
61 GILBERTO KASSAB PFL SP
62 GIVALDO CARIMBA0 PSB AL
63 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
65 HELENILDO RIBEIRO PSDB Al
66 HERCUlANO ANGHINETTI PPB MG
67 HUGO BIEHL PPB SC
68 IBERÉ FERREIRA PTB RN
69 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
70 IÉDIOROSA PFL RJ
71 IGOR AVELlNO PMDB TO
72 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
73 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
74 INALDO LEITÃO PSDB PB
75 IVAN10 GUERRA PFL PR
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76 JAIME MARTINS
77 JOÃO CASTELO
78 JOÃO COSER
79 JOÃO MAGNO
ao JOÃO PIZZOLATTI
81 JOEL DE HOLLANDA
82 JORGE PINHEIRO
83 JOSÉ ALEKSANDRO
84 JOSÉ CARLOS ELIAS
85 JOSÉ CARLOS MARTINEZ
86 JOSÉ CHAVES
87 JOSÉ DIRCEU
88 JOSÉ INDIO
89 JOSÉ MILlTÂO

90 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
91 JOSÉ TELES
92 JOSÉ THOMAZ NONÓ
93 JOSUÉ BENGTSON
94 JULIO SEMEGHINI
95 KINCAS MATTOS
96 LAiRE ROSADO
97 LAMARTINE POSELLA
98 LAURA CARNEIRO
99 LEUR LOMANTO
100 UNCOLN PORTELA
101 UNO ROSSI
102 LUCIANO CASTRO
103 LUCIANO ZICA
104 LUIZ BITTENCOURT
10S LUIZ FERNANDO
106 LUIZ RIBEIRO
107 LUIZ SÉRGIO
108 MAGNO MALTA
109 MARÇAL FILHO
110 MARCELO TEIXEIRA
111 MÁRCIO FORTES
112 MÁRCIO MATOS
113 MARCONDES GADELHA
114 MARCOS DE JESUS
115 MÁRIO NEGROMONTE
116 MAURO LOPES
117 MEDEIROS
118 MILTON MONTI
119 MUSSA DEMES
120 NELSON MARQUEZELLI
121 NELSON MEURER
122 NELSON PEllEGRINO
123 NEUTON LIMA

Conferência de Assinaturas I
Página: 003 !
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PFL MG
PSDB MA

PT ES
PT MG
PPB SC
PFL PE
PMDB DF
PSL AC
PTB ES
PTB PR
PMDB PE
PT SP
PMOB SP
PTB MG
POT sp
PSDB SE
PFL AL
PTB PA
PSOB SP
PSB SP
PMOB RN
PMDB SP
PFL RJ
PMDB BA
PSL MG
PSDB MT
PFL RR
PT SP
PMDB GO
PPB JW.
PSDB RJ
PT RJ
PL ES
PMDB MS
PMDB CE
PSDB RJ
PTB PR
PFL PB
PL PE
PPB BA
PMDB MG
PL SP
PMDB SP
PFL PI
PTB SP
PPB PR
PT BA
PFL SP
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124 NILSON MOURÃO PT AC
125 NILTON CAPIXABA PTB RO
126 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
127 ODluo BALBINOTTI PSDB PR
128 OLlMPIO PIRES PDT MG
129 OLIVEIRA FILHO PL PR
130 ORLANDO DESCONSI PT RS
131 OSCAR ANDRADE PL RO
132 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
133 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
134 OSVALDO REIS PMDB TO
135 PADRE ROQUE PT PR
136 PAES LANDIM PFL PI
137 PAULO BRAGA PFL BA
138 PAULOFEIJú PSDB RJ
139 PAULO JOSÉ GOUV~A PL RS
140 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
141 PAULO PAIM PT RS
142 PAULO ROCHA PT PA
143 PEDRO CANEDO PSDB GO
144 PEDRO CELSO PT DF
145 PEDRO CHAVES PMDB GO
146 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
147 POMPEO DE MATTOS POT RS
148 PROFESSOR lUlZlNHO PT SP
149 RAIMUNDO SANTOS PL PA
150 REGIS CAVALCANTE PPS AL
151 RENATO VIANNA PMDB SC
152 RENILDO LEAL PTB PA
153 RICARDO BERZOINI PT SP
154 RICARDO IZAR PTB SP
155 ROBERTO ARGENTA PHS RS
156 ROLAND LAVIGNE PMOB BA
157 ROMEL ANIZIO PPB MG
158 ROMEU QUEIROZ PTB MG
159 RUBENS FURLAN PPS SP
160 SALATIEL CARVALHO PMOB PE
161 SALOMÃO CRUZ PFL RR
162 SALVADOR ZIMBALOI PSOB SP
163 SAULO COELHO PSDB MG
164 SAULO PEDROSA PSDB BA
165 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
166 SÉRGIO REIS PTB SE
167 SILAS cÂMARA PTB AM
168 SILVIO TORRES PSDB SP
169 TELMA DE SOUZA PT SP
170 VALDECI PAIVA PSl RJ
171 VICENTE ARRUDA PSDB CE
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172 VILMAR ROCHA
173 WAGNER SALUSTIANO
174 WANDERLEY MARTINS
175 WELLlNGTON DIAS
176 WERNER WANOERER
177 WOLNEY QUEIROZ
178 XICO GRAZIANO
179 ZENALOO COUTINHO
180 ZEZÉ PERRELLA

PFL
PPB
PSB
PT
PFL
POT
PSDB
PSOB
PFL

GO
SP
RJ
PI
PR
PE
SP
PA
MG

Assinaturas que Nio Conferem
1 BISPO RODRIGUES PL RJ
2 ELIAS MURAD PSDB MG
3 EZIOIO PINHEIRO PSB RS
4 FERNANDO CORUJA PDT SC

5 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
6 GASTÃOVIEIRA PMOB MA
7 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
8 NELSON TRAD PTa MS

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 REINALDO GRIPP PL RJ

Assinaturas Repetidas
1 AVENZOAR ARRUDA PT PB
2 CARLOS DUNGA PTB PB
3 EMERSON KAPAZ PPS SP
4 LAíRE ROSADO PMDB RN
5 REINALDO GRIPP PL RJ



Fevereiro de 2002 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01193

Ofício n° 191/2001

Brasília, 18 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Geo
van Freitas e outros, que "Dá nova redação ao art.
6° da Constituição Federal", contém número sufici
ente de signatários, constando a referida proposi
ção de:

180 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas
1 deputado licenciado;
5 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 432, DE 2001

(Do Sr. Antônio Jorge e outros)

Acrescenta artigo ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° É acrescido, no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, o art. 79, com a seguin
te redação:

"Art 79. Será criada, no âmbito dos Po
deres Executivos municipais, a carreira de
Administrador Municipal.

§ 1° Os cargos efetivos da carreira de
administrador municipal serão providos por
meio de concurso público de provas e títu
los, dentre os profissionais Administradores
habilitados nos termos da lei.

§ 2° Lei federal, no prazo de 180 dias
da promulgação desta Emenda, fixará o
número de cargos de Administrador Muni
cipal de acordo com a população do Muni
cípio e estabelecerá normas gerais acerca
do provimento e da organização da carrei
ra".

Justificação

O Brasil possui mais de 5.000 (cinco mil) Municí
pios. É inelutável que a maioria desses entes federati
vos não dispõe de uma estrutura de pessoal sólida
voltada para o desempenho das atribuições a eles co
metidas. Em face dessa deficiência organizacional,
as prefeituras, não raramente, recorrem às consultori
as privadas para a elaboração e implementação de
seus projetos, encarecendo o custo da máquina go
vernamental e não contribuindo para a consolidação
de uma política de formação de recursos humanos no
setor.

Adicionalmente, essa debilidade técnica permi
te que grupos de pressão exerçam seu lobby sem
qualquer limite, prejudicando a avaliação isenta e a
tomada de decisão imparcial dos dirigentes municipa
is em determinadas situações.

Esse cenário é que nos motivou a apresentar a
presente Emenda Constitucional, visando o aprimo
ramento da gestão administrativa municipal.

Portanto, está sendo proposta a criação da car
reira técnica de Administrador Municipal, cujos inte
grantes, selecionados entre os profissionais Adminis
tradores devidamente habilitados nos termos da Lei
n° 4.769, de 9 de outubro de 1965, regulamentada
pelo Decreto n° 61.934, de 22 de dezembro de 1967,
profissionais estes com preparação acadêmico-cien
tífica e legalmente aptos para desempenhar a vital
missão de formulação e implementação das políticas
públicas, contribuindo para a qualificação do proces
so decisório das autoridades municipais.

A escolha de profissionais com a formação es
pecífica para desempenhar tão relevante função se
justifica plenamente, em que a presente proposta per
deria de vista sua finalidade precípua se qualquer
pessoa com formação em área outra pudesse con
correr ao cargo, uma vez que lhe faltaria a base técni
co-científica para orientação das autoridades quando
da tomada de decisões de cunho administrativo.

O cargo de Administrador Municipal deve ter co
notações exclusivamente técnicas, devendo seu ocu
pante, conseqüentemente, ser escolhido dentre os
profissionais com as condições necessárias ao atingi
mento dos objetivos a que se propõe a presente pro
posta.

Por fim, atribui-se à União a competência para
fixar o número de cargos de Administrador Municipal
de acordo com a população do Município e estabele
cer normas gerais acerca do provimento e da organi
zação da carreira, impedindo-se, dessa forma, a des-
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figuração, em nível local, do modelo gerencial perse- IV - os direitos e garantias individuais.
guido pela presente Emenda. § 5° A matéria constante de proposta de emen-

São esses os fundamentos do que se propõe. da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001 . - De- objeto de nova proposta na mesma sessão legislati-

putado Antonio Jorge. va.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de
2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo
de Combate a Erradicação da Pobreza, a ser regula
do por lei complementar com o objetivo de viabilizar a
todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsis
tência, cujos recursos serão aplicados em ações su
p�ementares de nutrição, habitação, educação, saú
de, reforço de renda familiar e outros programas de
relevante interesse social voltados para melhoria da
qualidade de vida.

Parágrafo único. O Fundo previsto neste artigo
terá Conselho Consultivo e de Acompanhamento que
conte com a participação de representantes da socie
dade civil, nos termos da lei.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nO 31, de
14-12-2000.

Art. 83. lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso 11, e
82, §§ 1° e 2°.

* Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nO 31, de
14-12-2000.

lEI N° 4.769, DE 9 DE SETEMBRO DE 1965

Dispõe sobre exercicio da profissão
de Técnico de Administração, e dá outras
providências.

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

Art. 1° O Grupo da Confederação Nacional das
Profissões liberais, constante do Quadro de Ativida
des e Profissões, anexo à Consolidação das leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943, é acrescido da categoria profissio
nal de Técnico de Administração.

§ 1° (Vetado).
§ 2° Terão os mesmos direitos e prerrogativas

dos bacharéis em Administração, para o provimento
dos cargos de Técnico de Administração do Serviço
Público Federal, os que hajam sido diplomados no ex
terior, em cursos regulares de administração, após a



CAPíTULO I
Do Técnico de Administração

Que regula o exercício da profissão
de Técnico de Administração.

TíTULO I
Da Profissão de Técnicos de Administração

Art. 1° O desempenho das atividades de
Administração, em qualquer de seus campos,
constitui o objeto da profissão liberal de técnicos
de Administração, de nível superior.

Art. 2° A designação profissional e o exercício
da profissão de Técnicos de Administração, acres
cida ao Grupo da Confederação Nacional das Pro
fissões Liberais, constantes do Quadro de Ativida
des e Profissões anexos à Consolidação das leis
do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452,
de 1° de maio de 1943, são privativos:

a) dos bacharéis em Administração diploma
dos no Brasil, em cursos regulares de ensino supe
rior, oficiais oficializados ou reconhecidos, cujo
currículo seja fixado pelo Conselho Federal de
Educação, nos termos da Lei n° 4.024, de 20 de
Dezembro de 1961, bem como dos que, até a fixa
ção referido currículo, tenham sido diplomados por
cursos de bacharelado em Administração devida
mente reconhecidos;

b) dos diplomados no exterior, em cursos re
gulares de Administração após a revalidação do di
ploma no Ministério da Educação e Cultura;

c) dos que, embora não diplomados nos ter
mos das alíneas anteriores, ou diplomados em
outros cursos superiores ou de ensino médio,
contassem, e a 13 de setembro de 1965, pelo
menos cinco anos de atividades próprias no cam
po profissional de Técnicos de Administração de
finido neste Regulamento.

Parágrafo único. É ressalva a situação dos
que, em 13 de setembro de 1965, ocupavam car
gos de Técnicos de Administração no serviços
público federal, estadual ou municipal, aos quais
são assegurados todos os direitos e prerrogati
vas previstos neste Regulamento.

lEI N° 61.934, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1967

Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da profissão de Técnico de
Administração e a Constituição do Con
selho Federal de Técnicos de Administra
ção, de acordo com a Lei n° 4.769, de 9
de setembro de 1965, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 83, item 11, da Constitui
ção e tendo em vista o que determina a lei n°
4.769, de 9 de setembro de 1965,

Decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento que com

este baixa, assinado pelo Ministro do Trabalho e Pre
vidência Social, que dispõe sobre o exercício da pro
fissão liberal de Técnico de Administração e a consti
tuição do Conselho Federal de Técnicos de Adminis
tração e dos Conselhos Regionais.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Brasília, 22 de dezembro de 1967; 146° da Inde
pendência e 79° da República. - A. COSTA E SILVA 
Jarbas G. Passarinho.
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revalidação dos diplomas no Ministério da Educação REGULAMENTO DA LEI N° 4.769,
e Cultura, bem como os que, embora não diplomados DE 9 DE SETEMBRO DE 1965
(vetado), ou diplomados em outros cursos de ensino
superior e médio, contem cinco anos, ou mais, de ati
vidades próprias ao campo profissional de Técnico de
Administração (vetado).

Art. 2° A atividade profissional de Técnico de
Administração será exercida, como profissão liberal
ou não (vetado), mediante:

a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbi
tragens, laudos, assessoria em geral, chefia interme
diária, direção superior;

b) pesquisas, estudos, análise, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e controle
dos trabalhos nos campos da administração (vetado),
como administração e seleção de pessoal, organiza
ção e métodos, orçamentos, administração de materi
al, administração financeira, relações públicas, admi
nistração mercadológica, administração de produção,
relações industriais, bem como outros campos em que
esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos;

c) (vetado).
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Ilegíveis 001
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Possui Assinaturas SufICientes: SIM

Totais de Assinaturas:
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Assinaturas Confirmadas
1 ADOLFO MARINHO PSDB CE

2 AÉCIO NEVES PSDB MG

3 AIRTON CASCAVEL PPS RR

4 AIRTON ROVEDA PTB PR

5 ALCEU COlLARES PDT RS

6 AlCIONE ATHAYDE PSB RJ

7 ALDO ARANTES PCdoB GO

8 AlEX CANZIANI PSOB PR

9 ANIBAL GOMES PMDB CE

10 ANTONIO CAMBRAIA PSOB CE

11 ANTONIO 00 VALLE PMDB MG

12 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP

13 ANTONIO JORGE PTB TO

14 ARACELY DE PAULA PFL MG
15 ARNON BEZERRA PSDB CE

16 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

17 ATILALlRA PSDB Pl

18 AUGUSTO FARIAS PPB AL

19 AVENZOAR ARRUDA PT PB

20 B.SÁ PSOB PI

21 BABA PT PA

22 BISPO RODRIGUES PL RJ

23 BONIFAclO DE ANDRADA PSOB MG

24 CABO JÚliO PST MG

25 CANDINHO MAnos PSOB RJ

26 CARLlTO MERSS PT se
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27 CARLOS BATATA
28 CARLOS DUNGA
29 CARLOS SANTANA
30 CELCITA PINHEIRO
31 CEZAR SCHIRMER
32 CHICO DA PRINCESA
33 CLOVIS VOLPI
34 CONFÚCIO MOURA
35 CORIOLANO SALES
36 CORNÉLlO RIBEIRO
37 COSTA FERREIRA
38 DAMIÃO FELlCIANO
39 DANILO DE CASTRO
40 DARCI COELHO
41 DE VELASCO
42 DIVALDO SURUAGY
43 DOMICIANO CABRAL
44 DR. ANTONIO CRUZ
45 OR. HÉLIO
46 OUILlO PISANESCHI
47 EBER SILVA
48 EDIR OLIVEIRA
49 ELlSEU RESENDE
50 ENIVALDO RIBEIRO
51 ESTHER GROSSI
52 EULER MORAIS
53 EULER RIBEIRO
54 EURICO MIRANDA
55 EUR!PEDES MIRANDA
56 EXPEDITO JÚNIOR
57 FÉLIX MENDONÇA
58 FERNANDO DINIZ
59 FERNANDO GONÇALVES
60 FIORAVANTE
61 FLÁVIO ARNS
62 FRANCISCO GARCIA
63 FRANCISCO RODRIGUES
64 FREIRE JÚNIOR
65 GASTÃO VIEIRA
66 GEOVAN FREITAS
67 GERALDO MAGELA
68 GERSON PERES
69 GIOVANNI QUEIROZ
70 GLYCON TERRA PINTO
71 GONZAGA PATRIOTA
72 GUSTAVO FRUET
73 HAROLDO LIMA
74 HElENllDO RIBEIRO

PSDB
PTB
PT
PFL
PMOB
PSOB
PV
PMOB
PMDB
Pl
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PSL
PST
PSDB
PMOB
POT
PTB
PST
PTB
PFL
PPB
PT
PMOB
PFl
PPB
por
PSDB
PTB
PMDB
PTB
PT
PT
PFL
PFl
PMDB
PMOB
PMDB
PT
PPB
PDT
PMDB
PSB
PMDB
PCdoB
PSOB

PE
PB
RJ
MT
RS
PR
SP
RO
BA
RJ
MA
PB
MG
TO
SP
AL
PB
MS
SP
SP
RJ
RS
MG
PB
RS
GO
AM
RJ
RO
RO
BA
MG
RJ
RS
PR
AM
RR
TO
MA
GO
DF
PA
PA
MG
PE
PR
BA
Al
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75 HERCULANO ANGHINETTI
76 HUGO BIEHl
77 IARA BERNARDI

78 IBRAHIM ABI-ACKEL
79 IÉDIO ROSA
80 ILDEFONÇO CORDEIRO

81 ITAMAR SERPA
82 JAIME MARTINS
83 JAQUES WAGNER

84 JOÃO CALDAS
8S JOÃO COLAÇO
B6 JOÃO MAGAlHÃES
87 JOÃO MATOS

88 JOÃO MENDES
89 JOÃO PAULO
90 JOÃO PIZZOLATTI
91 JOÃO SAMPAIO
92 JONIVAL LUCAS JUNIOR

93 JOSÉ BORBA
94 JOSÉ EGYDlO

95 JOSÉ INDtO

96 JOSÉ UNHARES

97 JOSÉ LOURENÇO
98 JOSÉ MILlTÃO

99 JOSÉ PIMENTEL
100 JOSÉ THOMAZ NONO

101 JOSUÉ BENGTSON
102 JUQUINHA

103 LAEL VARELLA
104 LAIRE ROSADO
105 LAVOISIER MAIA
106 L1DIA QUINAN
107 L1NCOLN PORTELA
108 UNO ROSSI

109 LUCIANO ZICA
110 LUISINHO
111 LUIZ FERNANDO
112 LUIZ RIBEIRO

113 LUIZ SÉRGIO
114 MANOEL SALVIANO
115 MARCELO BARBIERI
116 MARCELO TEIXEIRA
117 MARCia MATOS
118 MARIA DO CARMO LARA
119 MAURO LOPES
120 MENDES RIBEIRO FILHO

121 MIRIAM REIO
122 MURILO DOMINGOS

PPB
PPB

PT
PPB

PFl
PSOB
PSDB
PFL
PT

PL
PSDB
PMOB
PMOB

PFL
PT
PPB
PDT

PMOB

PMDB
PFl
PMDB

PPB

PMDB
PTB
PT
PFL

PTa

PL
PFL
PMDB

PFL
PSOB
PSL
PSDB
PT
PPB
PPB
PSDB
PT
PSOB

PMDB
PMDB
PTB
PT
PMDB
PMDB
PSB
PTB

MG
se
SP
MG
RJ
AC
RJ

MG
BA
Al
PE
MG
se
RJ
SP
SC
RJ

BA

PR

RJ
SP
CE

BA

MG
CE
AL
PA

GO
MG
RN

RN
GO
MG
MT
SP
RJ
AM
RJ
RJ
eE
SP
CE
PR
MG
MG
RS
RJ
MT
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123 MUSSA DEMES
124 NAIR XAVIER LOBO
125 NEIVA MOREIRA
126 NELSON MARCHEZAN
127 NELSON MEURER
128 NELSON PROENÇA
129 NELSON TRAD
130 NEUTON LIMA
131 NILSON MOURÃO
132 NORBERTO TEIXEIRA
133 ODfLlO BALBINOnl
134 OLlMPIO PIRES
135 OLIVEIRA FILHO
136 ORLANDO DESCONSI
137 ORLANDO FANTAZZINI
138 OSMAR SERRAGLlO
139 OSÓRIO ADRIANO
140 OSVALDO BIOLCHI
141 OSVALDO REIS
142 PADRE ROQUE
143 PAES LANDIM
144 PAUDERNEY AVELlNO
145 PAULO BALTAZAR
146 PAULO JOSÉGO~A
147 PAULO MAGALHÃES
148 PAULO MOURÃO
149 PAULO PAIM
150 PAULO ROCHA
151 PEDRO CANEDO
152 PEDRO CELSO
153 PEDRO CHAVES
154 PEDRO NOVAIS
155 PIMENTEL GOMES
156 POMPEO DE MATTOS
157 RAIMUNDO SANTOS
158 REGIS CAVALCANTE
159 RICARDO IZAR
160 ROBÉRIO ARAÚJO
161 ROLAND LAVIGNE
162 ROMEU QUEIROZ
163 RUBENS FURLAN
164 SALOMÃO CRUZ
165 SAULO COELHO
166 SAULO PEDROSA
167 SEBASTIÃO MADEIRA
168 SERAFIM VENZON
169 SÉRGIO BARCELLOS
170 SÉRGIO CARVALHO

PFL
PMOB
PDT
PSOB
PPB
PPS
PTB
PFL
PT
PMOB
PSDB
PDT
PL
PT
PT
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PSB
PL
PFL
PSDB
PT
PT
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPS
PDT
PL
PPS
PTB
PL
PMDB
PTB
PPS
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
POT
PFL
PSDB

PI
GO
MA
RS
PR
RS
MS
SP
AC
GO
PR
MG
PR
RS
SP
PR
DF
RS
TO
PR
PI
AM
RJ
RS
BA
TO
RS
PA
GO
DF
GO
MA
CE
RS
PA
AL
SP
RR
BA
MG
SP
RR
MG
BA
MA
se
AP
RO
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171 SÉRGIO REIS
172 SEVERINO CAVAlCANTI
173 SILVIO TORRES
174 SIMÃO SESSIM
175 URSICINO QUEIROZ
176 VADÃO GOMES
177 VAlOECI PAIVA
178 VICENTE ARRUDA
179 VILMAR ROCHA
180 VIRGíLIO GUIMARÃES
181 VITTORIO MEDIOLl
182 VIVALDO BARBOSA
183 WANDERLEY MARTINS
184 WERNER WANDERER
185 WILSON BRAGA
166 WILSON SANTOS
187 XICO GRAZIANO
188 ZEZÉ PERRElLA
189 ZILA BEZERRA

PTB
PPB
PSOB
PPB
PFL
PPB
PSL
PSOB
PFL
PT
PSDB
POT
PSB
PFL
PFL
PSOB
PSDB
PFl
PTB

se
PE
SP
RJ
BA
SP
RJ
CE
GO
MG
MG
RJ
RJ
PR
PB
MT
SP
MG
AC

Assinaturas que Nio Conferem
1 EltSEU MOURA PPB MA
2 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
3 LAMARTINE POSElLA PMDB SP
4 LEUR lOMANTO PMOB BA
5 MEDEIROS PL SP
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Assinaturas Repetidas
1 ALCEU COLLARES PDT RS
2 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
3 ARACELY DE PAULA PFl MG
4 ARNON BEZERRA PSDB CE
5 BABÁ PT PA
6 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
7 CARUTO MERSS PT SC
8 CARLOS BATATA PSDB PE
9 CARLOS DUNGA PTB PB
10 CLOVIS VOLPI PV SP
11 CORNÉlIO RIBEIRO PL RJ
12 COSTA FERREIRA PFL MA
13 COSTA FERREIRA PFL MA
14 DE VELASCO PSL SP
15 DE VELASCO PSL SP
16 EULER RIBEIRO PFL IW.
17 FIORAVANTE PT RS
18 FRANCISCO GARCIA PFL lWl
19 FRANCISCO GARCIA PFL AM
20 GASTÂO VIEIRA PMDB MA
21 GEOVAN FREITAS PMDB GO
22 GERALDO MAGELA PT DF
23 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
24 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
25 GlYCON TERRA PINTO PMDB MG
26 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
27 GUSTAVO FRUET PMDB PR
28 GUSTAVO FRUET PMDB PR
29 HAROLDO UMA PCdoB BA
30 IARA BERNARDI PT SP
31 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
32 JOÂOCAlDAS PL Al
33 JOSÉ MILITA0 PTB MG
34 JOSÉ MILITÂO PTB MG
35 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
36 LAIRE ROSADO PMDB RN
37 LAIRE ROSADO PMDB RN
38 LAMARTINE POSELlA PMDB SP
39 LAVOISIER MAIA PFL RN
40 LAVOISIER MAIA PFL RN
41 LAVOISIER MAIA PFL RN
42 lINCOLN PORTELA PSL MG
43 LUCIANO ZICA PT SP
44 LUIZ FERNANDO PPB AM
45 LUIZ SÉRGIO PT RJ
46 MÁRCIO MATOS PTB PR
47 MARIA DO CARMO LARA PT MG
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48 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
49 MENDES RIBEIRO FILHO PMOB RS
50 MURILO DOMINGOS PTB MT
51 NEIVA MOREIRA PDT MA
52 NELSON MEURER PPB PR
53 NILSON MOURÃO PT AC
54 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
55 OSVALDO REIS PMOB TO
56 PAES LANDIM PFL PI
57 PAES LANDIM PFL PI

58 PAES LANDIM PFL PI
59 PAULO BALTAZAR PSB RJ
60 PAULO BALTAZAR PSB RJ
61 PEDRO NOVAIS PMDB MA
62 PEDRO NOVAIS PMDB MA
63 POMPEO DE MAnOS PDT RS

64 POMPEO DE MAnos POT RS
65 RAIMUNDO SANTOS PL PA

66 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
67 RUBENS FURLAN PPS SP

68 SALoMÃo CRUZ PFL RR
69 SALOMÃO CRUZ PFl RR
70 SAULO COELHO PSDB MG

71 SAULO COELHO PSOB MG

72 SERAFIM VENZON PDT SC

73 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP

74 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
75 URSICINO QUEIROZ PFL BA

76 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG

77 XICO GRAZIANO PSDB SP
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Ofício n° 192/2001

Brasília, 19 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Antônio Jor
ge e Outros, que "Acrescenta artigo ao Ato das Dispo
sições Constitucionais contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

189 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
77 assinaturas repetidas;
1 assinatura ilegível.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~ 433, DE 2001

(Do Sr. Manoel Vitório e outros)

Dá nova redação ao § 2° e acrescen
ta §3° ao art. 230 da Constituição Federal.

(Apense-se à redação ao § 2° e acres
centa §3° ao art. 230 da Constituição Fede
ral

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 230 da Constituição Federal
passa a vigorar com nova redação ao § 2° e acrésci
mo Qp seguinte § 3°:

"Art. 230 .

§ 2° Aos maiores de sessenta anos é
garantida a gratuidade dos transportes cole
tivos urbanos.

§ 3° Aos maiores de sessenta anos de
idade são assegurados todos os direitos so
ciais estabelecidos em lei, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios."

Justificação

Intenta-se com essa Proposta inscrever no texto
da Constituição Federal o limite de idade que assegu
ra ao cidadão os direitos de pessoa idosa.

Como se pode notar, o art. 230 da Carta atribui
responsabilidade à família, à sociedade e ao Estado
pelo amparo ao idoso, sem especificar, todavia, o pa
râmetro de idade que confere esse direito, senão
quanto à gratuidade nos transportes coletivos urba
nos, aos 65 anos.

Não obstante, a legislação infraconstitucional
de defesa dos direitos do idoso já adota a idade de 60
anos, conforme se verifica na lei n° 8.842, de 1994,
que instituiu a Política Nacional do Idoso.

Essa posição está ancorada na posição adota
da pela Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento,
realizada pela Organização das Nações Unidas, em
1982, que consagra a idade de 60 anos como marco
dessa etapa da vida.

Nessa ocasião, foi aprovado o Plano de Ação
Internacional sobre o Envelhecimento, o qual aponta
como objetivo a ser perseguido pelos diversos países
a promoção da velhice saudável, norteada pelos prin
cípios de dignidade, independência, auto-realização
e participação social.

Estando o nosso País afinado com o consenso
mundial sobre o respeito aos idosos, mister se faz
afastar querela ainda recorrente quanto ao limite etá
rio do idoso, inserindo no art. 230 da Carta Magna a
idade de 60 anos.

Pela relevância da matéria, contamos com o
apoio dos ilustres Pares a essa Proposta de Emenda
à Constituição.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Manoel Vitório.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DAREPÚBLlCA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
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SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

1- a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódi-

co;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO VII
Da Família, da Criança,

do Adolescente e do Idoso

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, asseguran
do sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direi
to à vida.

§ 1° Os programas de amparo aos idosos se
rão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2° Aos maiores de sessenta e cinco anos é ga
rantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

CAPíTULO VIII
Dos índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua or
ganização social, costumes, línguas, crenças e tra-

dições, e os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam, competindo à União de
marcá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios as por eles habitadas em caráter perma
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambi
entais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos,
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só
podem ser efetivados com autorização do Congres
so Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fi
cando-lhes assegurada participação nos resultados
da lavra, na forma da lei.

§ 4° As terras de que trata este artigo são inali
enáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im
prescritíveis.

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indíge
nas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Con
gresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia
que ponha em risco sua população, ou no interesse
da soberania do Pais, após deliberação do Congres
so Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o re
torno imediato logo que cesse o risco.

§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efei
tos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocu
pação, o domínio e a posse das terras a que se re
fere este artigo, ou a exploração das riquezas natu
rais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, se
gundo o que dispuser lei complementar, não geran
do a nulidade e a extinção direito a indenização ou
ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto
às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.

§ 7° Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, §§ 3° e 4°

lEI N° 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994

Dispõe Sobre a Política Nacional do
Idoso, Cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.

O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:
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CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 10 A política nacional do idoso tem por
objetivo assegurar os direitos sociais do idoso,
criando condições para promover sua autono-

mia, integração e participação efetiva na sociedade.
Art. 20 Considera-se idoso, para os efeitos

desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de
idade.
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Assinaturas Contirlbadas
1 ADÃO PRETTO
2 AIRTON CASCAVEL
3 AIRTON DIPP
4 ALCEU COLLARES
5 ALCIONE ATHAYDE
6 ALDIR CABRAL
7 ALEX CANZIANI
8 ALEXANDRE CARDOSO
9 ALMERINDA DE CARVALHO
10 ALOIZIO MERCADANTE
11 ANA CORSO
12 ANGELA GUADAGNIN
13 ANlBAL GOMES
14 ANTONIO CAMBRAIA
15 ARISTON ANDRADE
16 ARMANDO ABILIO
17 ARY KARA
18 ÁTILA LINS
19 ÁTILA LIRA
20 AUGUSTO NAROES
21 AVENZOAR ARRUDA
22 B. SÁ
23 BABÁ
24 BADU PICANÇO
25 BONIFÁCIO DE ANDRADA
26 CABO .JÚLIO

27 CARLlTO MERSS
28 CARLOS BATATA
29 CARLOS SANTANA
30 CELCITA PINHEIRO
31 CLEUBER CARNEIRO
32 CLOVIS ILGENFRITZ
33 CONFÚCIO MOURA
34 COSTA FERREIRA

PT
PPS
PDT
PDT
PSB
PFL
PSOB
PSB
PPB
PT
PT
PT
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PPB
PT
PSDB
PT
PL
PSDB
PST

PT
PSOB
PT
PFL
PFL
PT
PMDB
PFL

RS
RR
RS
RS
RJ
RJ
PR
RJ
RJ
SP
RS
SP
CE
CE
BA
PB
SP
AM
PI
RS
PB
PI
PA
AP
MG
MG

SC
PE
RJ
MT
MG
RS
RO
MA
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35 DARCI COELHO PFl TO
36 DARClslO PERONDI PMDB RS
37 DELFIM NETTO PPB SP
38 DJALMA PAES PSB PE
39 DR HÉLIO PDT SP
40 DR ROSINHA PT PR

41 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
42 EDUARDO CAMPOS PSB PE
43 ESTHER GROSSI PT RS
44 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
45 FERNANDO FERRO PT PE
46 FERNANDO GABEIRA PT RJ
47 FIORAVANTE PT RS
48 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
49 GEOVAN FREITAS PMDB GO
50 GERALDO MAGELA PT DF
51 GILMAR MACHADO PT MG
52 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
53 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
54 HAROLDO UMA PCdoB BA
55 HENRIQUE FONTANA PT RS
56 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
57 IARA BERNARDI PT SP
58 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
59 INAlDO LEITÃO PSDB PB
60 INOCl':NCIO OLIVEIRA PFL PE
61 IVAN PAIXÃO PPS SE
62 IVANIO GUERRA PFL PR
63 JAIR BOLSONARO PPB RJ
64 JAIR MENEGUELlI PT SP
65 JAQUES WAGNER PT B-"
66 JOÃO COSER PT ES
67 JOÃO GRANDÃO PT MS
68 JOÃO HENRIQUE PMDB Pl
69 JOÃO MAGAlHÃES PMOB MG
70 JOÃO PAULO PT SP
71 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
72 JORGE ALBERTO PMDB SE
73 JORGE BITTAR PT RJ
74 JOSÉ DIRCEU PT SP

75 JOSE GENOINO PT SP
76 JOSÉ PIMENTEL PT ce
77 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
78 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
79 JUaUINHA PL GO
80 KINCAS MATTOS PSB SP
81 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
82 LlNCOLN PORTELA PSL MG
83 UNO ROSSI PSOB MT
84 LUCI CHOINACKI PT se
85 LUCIANO CASTRO PFL RR
86 LUCIANO PIZZATTO PFL PR

87 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
88 LUIZ ALBERTO PT BA
89 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
90 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO

Fevereiro de 2002
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91 LUIZ CARLOS HAULY
92 LUIZ EDUARDO GREENHALGH
93 LUIZ PIAUHYLlNO
94 LUIZ RIBEIRO
95 LUIZ SÉRGIO
96 LUIZA ERUNDINA
97 MANOEL SALVIANO
98 MANOEL VITORia
99 MARCELO CASTRO
100 MARcia BITIAR
101 MÁRCIO MATOS
102 MARCOS AFONSO
103 MARCOS CINTRA
104 MARCOS LIMA
105 MARCUS VICENTE
106 MARIA 00 CARMO LARA
107 MARIA ELVIRA
108 MARIA LÚCIA
109 MÁRIO ASSAD JÚNIOR
110 MÁRIO DE OLIVEIRA
111 MARIO NEGROMONTE
112 MENDES RIBEIRO FILHO
113 MILTON TEMER
114 MIRO TEIXEIRA
115 MOACIR MICHELETIO
116 MORONI TORGAN
117 MURILO DOMINGOS
118 NELSON MARQUEZELLI
119 NELSON OTOCH
120 NELSON PELLEGRINO
121 NELSON TRAD
122 NEUTON UMA

123 NEY LOPES
124 NILMÁRIO MIRANDA
125 NILSON MOURÃO
126 ODELMO LEÃO
127 ODluo BALBINOTIl
128 OUMPIO PIRES
129 ORLANDO DESCONSI
130 ORLANDO FANTAZZINI
131 OSMÂNIO PEREIRA
132 OSMAR TERRA
133 OSVALDO BIOLCHI
134 OSVALDO REIS
135 PADRE ROQUE
136 PASTOR AMARILDO

137 PAULO BALTAZAR
138 PAULO DELGADO
139 PAULO KOBAYASHI
140 PAULO PAIM
141 PAULO ROCHA
142 PEDRO CELSO
143 PEDRO IRUJO
144 PINHEIRO LANDIM
145 PROFESSOR LUIZINHO

PSDB
PT
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PSB
PSDB
PT
PMOB
PPS
PTB
PT
PFL
PMDB
PPB
PT
PMOB
PMDB
PL
PST
PPB
PMDB
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PDT
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PFL
PTB
PTB
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PTa
PFL

PFL
PT
PT
PPB
PSOB
POT
PT
PT
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PMOB
PT
PPB
PSB
PT
PSOB
PT
PT
PT
PFL
PMDa
PT

PR
SP
PE
RJ
RJ
SP
CE
MS
PI
AC
PR
AC
SP
MG
ES
MG
MG
MG
MG
MG
BA
RS
RJ
RJ
PR
CE
MT
SP
CE
BA
MS
SP
RN
MO
AC
MO
PR
MG
RS
SP
MG
RS
RS
TO
PR
TO
RJ
MG
SP
RS
PA
DF
BA
CE
SP
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146 REGINALDO GERMANO
147 REGIS CAVALCANTE
148 RICARDO BERZOINI
149 ROBÉRIO ARAÚJO
150 ROBERTO PESSOA
151 RONALDO VASCONCELLOS
152 RUBENS BUENO
153 RUBENS FURLAN
154 SAlATIEL CARVALHO
155 SALoMÃO CRUZ
156 SANTOS FILHO
157 SAULO PEDROSA
158 SÉRGIO BARROS
159 SÉRGIO CARVALHO
160 SEVERINO CAVALCANTI
161 SIMÃO SESSIM
162 TÂNIA SOARES
163 TELMA DE SOUZA
164 THEMIsTOCLES SAMPAIO
165 TILDEN SANTIAGO
166 VALDEMAR COSTA NETO
167 VICENTE CAROPRESO
168 VIRGiUO GUIMARÃES
169 VIVALDO BARBOSA
170 WALDEMIR MOKA

171 WALDIR PIRES
172 WALTER PINHEIRO
173 WELUNGTON DIAS
174 WOLNEY QUEIROZ
175 YEDACRUSIUS
176 ZENALDO COUTINHO
177 ZEZÉ PERRELLA
178 ZULAI~COBRA

PFL
PPS
PT
PL
PFL
PL
PPS
PPS
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PPB
PCdoB
PT
PMDB
PT
PL
PSOB
PT
por
PMDB

PT
PT
PT
PDT
PSDB
PSOB
PFL
PSDB

BA
AL
SP
RR
CE
MG
PR
SP
PE
RR
PR
BA
AC
RO
PE
RJ
SE
SP
PI
MG
SP
SC
MG
RJ
MS

BA
BA
PI
PE
RS
PA
MG
SP

Assinaturas que NAo Conferem
1 ADOLFO MARINHO PSDB CE
2 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
3 FERNANDO CORUJA PDT se
4 JURANDIL JUAREZ PMOB AP
5 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
6 ROBSON TUMA PFL SP

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercido
SALOMÃO GURGEL PDT RN

Assinaturas Repetidas
1 AlEX CANZIANI PSDB
2 ANGELA GUADAGNIN PT
3 B.SÁ PSDB
4 CARUTO MERSS PT
5 DELFIM NEno PPB
6 EDUARDO BARBOSA PSDB
7 EDUARDO CAMPOS PSB
8 FERNANDO GABEIRA PT
9 IARA BERNARDI PT
10 IVAN PAIXÃO PP!'l

PR
SP
PI
SC
SP
MG
PE
RJ
SP



Fevereiro de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quillta-Ieira 21 01209

11
12
13
14
15
16
17
1.8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

JOÃO COSER
JOÃO GRANDÃO
JOÃO PAULO
JURANDIL JUAREZ
LUIZ BITTENCOURT
MANOEL VITÓRIO
MÁRCIO BITTAR
MARIA ELVIRA
MENDES RIBEIRO FILHO
NEUTON LIMA
NILSON MOURÃO
PADRE ROQUE
PAULO KOBAVASHI
PAULO R.OCHA
SAULO PEDROSA
SEVER.INO CAVALCANTI
THEMíSTOCLES SAMPAIO
VVALTER PINHEIRO
VVELLINGTON DIAS

PT
PT
PT
PNlOB
PMDB
PT
PPS
PMOB
PMDB
PFL
PT
PT
PSOB
PT
PSDB
PPB
PMDB
PT
PT

ES
MS
SP
AP
0.0
MS
AC
MO
RS
SP
AC
PR
SP
PA
BA
PE
PI
BA
PI

Ofício n° 194/2001

Brasília, 25 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Manoel
Vitório e outros, que "Dá nova redação ao § 2° e
acrescenta § 3° ao art. 230 da Constituição Fede
ral", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

178 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
29 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 434, DE 2001

(Do Sr. Roberto Pessoa e outros)

Vincula os recursos dos Fundos de
Desenvolvimento da Amazônia e do Nor
deste ao Orçamento Geral da União.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do artigo 60 da Constitui
ção Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° Os recursos para os Fundos de Desen
volvimento da Amazônia e do Nordeste serão aloca-

dos no Orçamento Geral da União e não serão obje
to de contingenciamento e/ou limitação.

Justificação

Considerando a prática recorrente do Governo
Federal de contingenciar as dotações orçamentárias
a cada ano, em função das incertezas em relação
ao comportamento da arrecadação tributária e do
cumprimento das metas de resultado primário ou
nominal do Setor Público, julgamos imprenscindível
garantir que os recursos destinados aos Fundos de
Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste não
serão contingenciados e/ou limitados.

Ao garantirmos na Carta Magna que os recur
sos dos Fundos de Desenvolvimento da Amazônia e
do Nordeste constem do Orçamento da União, pre
tendemos assegurar às Agências de Desenvolvi
mento da Amazônia (ADA) e do Nordeste (ADENE),
responsáveis pela implementação de políticas para
o desenvolvimento dessas regiões, a realização de
investimentos a médio e longo prazos.

Ressaltamos que esta medida assegura a ma
nutenção das dotações orçamentárias aprovadas e
permite a continuidade dos empreendimentos.

É com esse espírito que oferecemos à aprecia
ção dos nobres Pares a presente Proposta de Emen
da à Constituição e esperamos contar com o apoio de
todos para a sua rápida aprovação e transformação
em norma legal. - Deputado Roberto Pessoa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAnVOS - CeDI

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

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias le
gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.
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PSB
PFL
PSDB
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PPB
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PPB
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PSOS
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PSIJB
ppa
PSDB
PL
PIVIDB
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PS'
PFL
PSOB

PFL
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PPS
PFL
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PPB
PSOB
PIVIDB
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RJ
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RJ
CE.
lV1A.
Te>
pe
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94 JOSE CARLOS COUTINHO PFl RJ
95 JOSÉ DE ABREU PTN SP
96 JOSÉ DIRCEU PT SP
97 JOSÉ iNDIO PMOB SP
98 JOSÉJANENE PPB PR
99 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE

100 JOSÉ PIMENTEL PT CE
101 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
102 JOSUE BENGTSON PTB PA
103 JOVAlR ARANTES PSOB GO
~04 KINCAS MATIOS PSB SP
105 LAIRE ROSADO PMDB RN
106 lAMARTINE POSELLA PMDB SP
107 LAURA CARNEIRO PFL RJ
108 L1NCOLN PORTELA PSl MG
109 UNO ROSSI PSDB MT
110 LUCI CHOINACI<I PT se
111 LÚCIA vÂNIA PSDB GO
112 LUCIANO CASTRO PFL RR

113 LUCIANO PIZZATIO PFL PR
114 LUCIANO ZICA PT SP
115 LUIS BARBOSA PFl RR

116 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
117 LUISINHO PPB RJ
118 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
119 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO

120 LUIZ FERNANDO PPB iWI
121 LUIZ PIAUHYLINO PSDB PE

122 MARCELO CASTRO PMDB PI

123 MÁRCIO BITIAR PPS AC
124 MÁRCIO MATOS PTB PR

125 MARCOS AFONSO PT AC

126 MARCOS LIMA PMDB MG
127 MATIOS NASCIMENTO PST RJ
126 MAURILlO FERREIRA LtMA PMDB PE

129 MEDEIROS PL SP

130 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

131 MILTON MONTI PMDB SP

132 MOACIR MICHELETIO PMDB PR

133 MURILO DOMINGOS PTB MT
134 NEIVA MOREIRA POT MA

135 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

136 NELSON MEURER PP6 PR

137 NELSON OTOCH PSDB CE

138 NELSON PELLEGRINO PT BA

139 NEUTON LIMA PFL SP

140 NICIAS RIBEIRO PSDB PA

141 NILTON CAPIXABA PTB RO

142 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

143 OLlMPIO PIRES PDT MG

144 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

145 OSMÁNIO PEREIRA PSDB MG

146 OSÓRIO ADRIANO PFL DF

147 OSVALDO REIS PMDB TO

148 PADRE ROQUE PT PR

149 PASTOR AMARILDO PPB TO

150 PAULO BALTAZAR PSB RJ
151 PAULO JOSÉ GOuv&. PL RS

152 PAULO KOBAYASHI PSOB SP
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153 PEDRO CANEDO PSDB GO

154 PEDRO CELSO PT DF
155 PEDRO EUGl:NIO PT PE

156 PEDRO NOVAIS PMDB MA
157 PEDRO VAlADARES PSB SE

158 PIMENTEL GOMES PPS CE
159 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

160 RENATO VIANNA PMDB SC

161 REN1LDO LEAL PTB PA

162 RICARDO BARROS PPB PR

163 RICARDO FERRAÇO PPS ES
164 ROBERTO ARGENTA PHS RS

165 ROBERTO PESSOA PFL CE

166 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
167 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

168 RUBENS FURLAN PPS SP

169 SALATIEL CARVALHO PMOB PE

170 SALOMÃO CRUZ PFL RR

171 SALVADOR ZIMBALOI PSOB SP
172 SAULO PEDROSA PSDB BA
173 SERAFIM VENZON PDT SC
174 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
175 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
176 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
177 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
178 TETÊ BEZERRA PMDB MT
179 THEMISTOCLES SAMPAIO PMDB PI
180 VICENTE ARRUDA PSOB CE
181 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
182 VITTORIO MEDIOLl PSOB MG
183 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
184 WELlNTON FAGUNDES PL MT
185 XICO GRAZIANO PSOB SP

186 VEDA CRUSIUS PSOB RS

187 VVONILTON GONÇALVES PFl BA
188 ZENALDO COUTtNHO PSDB PA

189 ZlLA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Nio Conferem
1 DELFIM NETTO PPB SP
2 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
3 MARCElO TEIXEIRA PMDB CE

Assinaturas Repetidas
1 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
2 CABO JÚLIO PST MG
3 CABO JÚLIO PST MG
4 CELCITA PINHEIRO PFL MT
5 DAMIAo FELlCIANO PMOB PB
6 DE VELASCO PSL SP
7 ELIAS MURAD PSDB MG
8 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
9 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
10 IÉDIOROSA PFL RJ
11 IRISSIMOES PTB PR
12 JAIR BOLSONARO PPB RJ
13 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
14 JOSÉJANENE PPB PR
15 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
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.. 6 JOSÉ PIMENTEL
.. 7 LINCOLN POR.ELA
.. 8 LUCI CHOINACJ<I
"19 NEIVA MOREIRA
20 NILTON CAPIXABA
2"1 OSIVlÃNIO PEREIRA
22 OSIVlÃNIO PEREIRA
23 PAULO BALTAZAR
24 PAULO KOBAVASHI
25 RUBENS FURLAN
26 SALOMÃO CRUZ
27 SALOIVIÃO CRUZ
28 SAULO PEDROSA
29 SERAFIM VENZON
30 SÉRGIO NOVAIS

PT
PSL
PT
PD.
PTB
PSDB
PSDB
PSB
PSDB
PPS
PFL
PFL
PSDB
PD.
PSB

eE
MG
se:
MA
RO
MG
MG
RJ
SP
SP
RR
RR
BA
se
ce

Ofício n° 195/2001

Brasília, 26 de outubro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Roberto Pes
soa e outros, que "Vincula os recursos dos Fundos de
Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste ao
Orçamento Geral da União", contém número suficien
te de signatários, constando a referida proposição de:

189 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
30 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza
- Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 439, DE 2001

(Do Sr. Rubens Bueno e outros)

Proíbe a participação societária de
agentes políticos em empresas jornalísti
cas e de radiodifusão.

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

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° O parágrafo § 1° do art. 222 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 222 .

§ 1° É vedada a participação no capital
de empresa jornalística ou de radiodifusão:

I - de pessoa jurídica, exceto a de par
tido político e de sociedades cujo capital
pertença exclusiva e nominalmente a brasi
leiros;

11 - de agentes políticos, de magistra
dos e de membros do Ministério Público.

Art. 2° Esta emenda entra em vigor na data de
sua publicação.

Justificação

No dia 6 deste agosto a Folha de S. Paulo publi
cou reportagem comprovando o poder que o mundo
político exerce sobre os meios de comunicação no
País. Detalhando, em especial, a situação das esta
ções de TV comercial, tomamos conhecimento de
que 59 delas, num total de 250 concessões, perten
cem a políticos nacionais. E este número representa a
quarta parte do total.

Em alguns casos, se pudermos assim dizer, o
controle tem aspecto imperial. O Senador Sarney, seu
filho, o Ministro Sarney Filho, e a filha, a Governadora
Roseana Sarney, são donos de concessão de televi
são no Maranhão. A família Collor praticamente domi
na os meios de comunicação em Alagoas, o mesmo
ocorrendo com os Alves no Rio Grande do Norte. As
distorções daí decorrentes são mais que visíveis,
bastando que nos lembremos de uma, possivelmente
a mais recente, quando a TV Bahia, da família do
ex-Senador Antônio Carlos Magalhães, deixou de exi
bir ao público local as manifestações ali ocorridas exi
gindo sua cassação.

E isto quando não ocorrem questões de maior
gravidade, a base de acusações levianas, sem direito
à resposta, como também recentemente ocorreu em
Alagoas, com a TV Gazeta acusando o Governador
do Estado de mandante de um crime sem lhe oferecer
qualquer espaço para apresentar sua defesa, como o
exige, aliás, a Lei de Imprensa.
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Não desconhecemos a importância dos meios
de comunicação que nos auxilia a divulgar o que esta
mos fazendo em benefício do Brasil. Mas sabemos,
também, o quanto isto custa quando se tem que ela
borar folhetos, "santinhos", ou que seja para permitir
que o eleitor possa avaliar nosso desempenho.

Esta a razão maior para que aqueles políticos
com boa fortuna se empenhem a fundo para conseguir
essas concessões de rádio, imprensa ou televisão,
pois que terão a sua disposição fartos horários, gratui
tos, para difundir o que fizeram, independentemente
de essas comunicações refletirem ou não a realidade
dos fatos, tudo ao arrepio da legislação Eleitoral.

Por isso estamos apresentando o presente
projeto com o objetivo de vedar a participação socie
tária de agentes políticos em empresas concessio
nárias de rádio e televisão. Estariam abrangidos
como agentes políticos, segundo a moderna doutri
na jurídica, os titulares dos cargos estruturais da or
ganização política brasileira, entre eles o Presidente
da República, Governadores, Prefeitos, parlamenta
res, Ministros de Estado, Secretários de estado e
outros mais. Além disso, a proibição estaria extensi
va aos magistrados, promotores e procuradores da
República.

Dessa forma, conto com o voto dos meus ilus
tres pares.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
III - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO V
Da Comunicação Social

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística
e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é pri
vativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos, aos quais caberá a responsabilidade
por sua administração e orientação intelectual.

§ 1° É vedada a participação de pessoa jurídi
ca no capital social de empresa jornalística ou de ra
diodifusão, exceto a de partido político e de socieda
des cujo capital pertença exclusiva e nominalmente
a brasileiros.

§ 2° A participação referida no parágrafo anteri
or só se efetuará através de capital sem direito a voto
e não poderá exceder a trinta por cento do capital so
cial
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Conferênda de Assinaturas
Página: 00 I i
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Ementa:

Tipo da Propusição: PEC

Autor da ProposiçAo: RUBENS BUENO E OUTROS

Data de Apresentação: 31110/01

Proíbe a participação societária de agentes políticos em
empresas jornalísticas e de radiodifusão.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:
I~~:~:~~~:~=T----.-~~
FOfa doEXercíciQ1- --001

I- --.-~-----~
I. Repetidas f---.'p17
Ilegíveis , 000
IRetiradas --ÔOOI

_._._-------_._------_._--_._------------

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PREnO PT RS
2 AGNALDO MUNIZ PPS RO
3 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
4 AIRTON CASCAVEL PPS RR
5 ALCEU COLLARES POl RS
6 ALDO ARANTES PCdoS GO
7 ALDO REBELO PCdoS SP

8 ALEX CANZIANI PSDS PR
9 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
10 ANACORSO PT RS
11 ANGELA GUADAGNIN PT SP

12 ANTONIO CAMBRAIA PSOS CE

13 ANTÓNIO DO VALLE PMDB MG

14 ANTONIO JORGE PTB TO

15 ARACELY DE PAULA PFL MG

16 ARMANDO ABIUO PSDa PS

17 ARNALDO FARIA DE SÁ PTS SP
18 AVENZOAR ARRUDA PT PB
19 B.SÁ PSOB PI

20 BADU PICANÇO PL AP

21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

22 CANDINHO MAnOS PSDB RJ

23 CARLITO MERSS PT SC

24 CLEMENllNO COELHO PPS PE

25 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
26 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
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27 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

28 CORIOLANO SALES PMDB BA
29 CORNÉlIO RIBEIRO PL RJ

30 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

31 DANILO DE CASTRO PSDB MG
32 DE VELASCO PSL SP

33 DINO FERNANDES PPB RJ

34 DIVALDO SURUAGY PST Al
35 DJALMAPAES PSB PE
36 OR. ANTONIO CRUZ PMOB MS
37 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

38 DR. HÉLIO POT SP

39 DR. ROSINHA PT PR
40 EDIR OLIVEIRA PTB RS

41 EDISON ANDRINO PMDB SC
42 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
43 EDUARDO CAMPOS PSB PE
44 EMERSON KAPAZ PPS SP
45 ENIO BACCI POT RS
46 ESTHER GROSSI PT RS
47 EULER MORAIS PMOB GO
48 EULER RIBEIRO PFL AM

49 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

50 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
51 FÁTIMA PELAES PSDB AP
52 FERNANDO CORUJA por SC
53 FERNANDO FERRO PT PE
54 FERNANDO GABEIRA PT RJ
55 FIORAVANTE PT RS
56 FLÁVIOARNS PT PR
57 FREIRE JÚNIOR PMOB TO
58 GERALDO MAGELA PT DF
59 GllMAR MACHADO PT MG
60 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
61 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
62 GUSTAVO FRUET PMDB PR
63 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
64 HAROLDO LIMA PCdoB BA
65 HENRIQUE FONTANA PT RS
66 IARA BERNARDI PT SP
67 IÉDIO ROSA PFL RJ
68 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
69 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
70 INALDO LEITÃO PSDB PB
71 IVAN PAIXÃO PPS SE
72 JAIR BOLSONARO PPB RJ
73 JANDIRA FEGHALI PCdoS RJ
74 JAQUES WAGNER PT BA
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75 JARBAS LIMA PPB RS
76 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
77 JOÃO COSER PT ES
78 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
79 JOÃO GRANDÃO PT MS
80 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
81 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
82 JOÃO MAGNO PT MG
83 JOÃO PAULO PT SP
84 JOÃO SAMPAIO PDT RJ

85 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
86 JORGE ALBERTO PMOB SE
87 JORGE BITTAR PT RJ
88 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
89 JOSÉ DIRCEU PT SP
90 JOSÉ INDIO PMDB SP
91 JOSÉJANENE PPB PR
92 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
93 JOSÉ PIMENTEL PT CE
94 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
95 JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL AL
96 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

97 JUQUINHA PL GO
98 LAURA CARNEIRO PFL RJ

99 LUCI CHOINACKI PT SC
100 LUCIANO CASTRO PFL RR

101 LUCIANO ZICA PT SP

102 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

103 LUIZ ALBERTO PT BA

104 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

105 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO

106 LUIZ DANTAS PTB AL

107 LUIZ PIAUHYLlNO PSDB PE

108 LUIZ SÉRGIO PT RJ

109 LUIZA ERUNDINA PSB SP

110 MANOEL VITÓRIO PT MS

111 MÁRCIO BITIAR PPS AC

112 MÁRCIO MATOS PTB PR

113 MARCOS CINTRA PFL SP
114 MARCOS LIMA PMDB MG
115 MARCOS ROLlM PT RS

116 MARIA DO CARMO LARA PT MG
117 MARIA ELVIRA PMDB MG

118 MAX MAURO PTB ES

119 MEDEIROS PL SP

120 MILTON TEMER PT RJ

121 MIRIAMREID PSB RJ

122 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
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123 MORONI TORGAN PFL
124 NEIVA MOREIRA POT
125 NELSON MARQUEZELlI PTB
126 NELSON OTOCH PSDB
127 N/LMÁRIO MIRANDA PT
128 NILSON MOURÃO PT
129 NORBERTO TEIXEIRA PMDB
130 ORLANDO DESCONSI PT
131 ORLANOO FANTAZZINI PT
132 OSVALDO BIOLCHI PMDB
133 OSVALDO REIS PMOB
134 PADREROQUE PT
135 PAULO KOBAYASHI PSOB
136 PAULO PAIM PT
137 PAULO ROCHA PT
138 PEDRO CELSO PT
139 PEDRO CHAVES PMDB
140 PEDRO EUG~NIO PT
141 PHILEMON RODRIGUES Pl
142 PIMENTEL GOMES PPS
143 PINHEIRO LANDIM PMOB
144 POMPEO DE MAnos POT
145 PROFESSOR LUIZINHO PT
146 REGIS CAVALCANTE PPS
147 RENATO VIANNA PMDB
148 RICARDO BERZOINI PT
149 RICARDO FERRAÇO PPS
150 RITA CAMATA PMDB
151 ROBERTO PESSOA PFL
152 RUBENS BUENO PPS
153 RUBENS FURLAN PPS
154 SALOMÃO GURGEL PDT
155 SANTOS FILHO PFL
156 SAULO PEDROSA PSDB
157 SERAFIM VENZON PDT
158 SÉRGIO BARROS PSDB
159 SÉRGIO MIRANDA PCdeB
160 SÉRGIO NOVAIS PSB
161 SÉRGIO REIS PTB
162 SOCORRO GOMES PCdeB
163 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB
164 TILDEN SANTIAGO PT
165 VALDEMAR COSTA NETO PL
166 VANESSA GRAZZIOTIN PCdeB
167 VIVALDO BARBOSA PDT
168 WALTER PINHEIRO PT
169 WANDERLEY MARTINS PSB
170 WELLlNGTON DIAS PT

CE
MA
SP
CE
MG
AC
GO
RS
SP
RS
TO
PR
SP
RS
PA
DF
GO
PE
MG
CE
CE
RS
SP
Al
SC
SP
ES
ES
CE
PR
SP
RN
PR
BA
SC
AC
MG
CE

SE
PA
PI
MG
SP
AM
RJ
BA
RJ
PI
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171 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
172 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
173 ZULAI~ COBRA PSDB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS SANTANA PT RJ
2 DR. HELENa PSDB RJ
3 JURANDIL JUAREZ PMOB AP
4 KINCAS MATTOS PSB SP
5 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
6 ROLAND LAVIGNE PMOB BA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 GESSIVALOO ISAIAS PMOB PI

Assinaturas Repetidas
1 BAOU P1CANÇO PL AP
2 CLEMENTINO COELHO PPS PE
3 DJALMAPAES PSB PE
4 OR. HÉLIO POT SP
5 EDISON ANDRINO PMDB SC
6 ESTHER GROSSI PT RS
7 EULER MORAIS PMDB GO
8 GILMAR MACHADO PT MG
9 HAROLDO LIMA PCdeB BA

10 JORGEBITTAR PT RJ
11 JOSÉ PIMENTEL PT CE
12 JURANOIL JUAREZ PMOB AP
13 LUCIANO ZICA PT SP

14 MÁRCIO BITTAR PPS AC
15 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
16 THEMfsTOCLES SAMPAIO PMOB PI

17 VANESSA GRAZZIOTIN pedeB AM
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Ofício na 203/2001

Brasília, 5 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta.

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à
Constituição do Sr. Deputado Rubens Bueno e

outros, que "Proíbe a participação societária de agen
tes políticos em empresas jornalísticas e de radiodifu
são", contém número suficiente de signatários, cons
tando a

referida proposição de:
173 assinaturas confirmadas;
6 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
17 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N.o 441, DE 2001

(Do Sr. Wilson Santos e outros)

Altera o art. 144, da Constituição Fe
deral, para estabelecer recursos mínimos
para a área de segurança pública.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

Art. único. O art. 144 passa a vigorar acrescido
do seguinte § 10

:

Art. 144 .

§ 10. A União aplicará, anualmente,
nunca menos de um inteiro e cinco décimos
por cento, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios cinco por cento, no mínimo,
da receita corrente líquida, conforme defini
do em lei complementar, nas ações e servi
ços da área segurança pública."

Justificação

Em 1988, a Assembléia Nacional Constituinte
entendeu que seria necessário estabelecer um volu
me mínimo de recursos públicos para a aplicação na
manutenção e desenvolvimento do ensino. No ano
passado, a providência que entrou para a história do
País como a famosa "Emenda Calmon", em homena
gem ao seu ilustre Autor, serviu de inspiração para

uma alteração ao texto constitucional que certamente
é uma das mais importantes Emendas à Constituição
aprovadas nos últimos anos. A partir deste ano, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
terão também de aplicar um percentual mínimo de
suas receitas nas ações e serviços públicos de saú
de, o que representará verdadeira revolução nesta
importante área social.

Com a presente Proposta de Emenda à Consti
tuição, pretendemos lembrar aos nobres Colegas do
Congresso Nacional que a área de segurança pública
merece um tratamento orçamentário equivalente e
que já está mais do que na hora de garantirmos, tam
bém nesse caso, um montante mínimo de aplicação
de recursos em todos os níveis de governo. Todos sa
bemos que a preservação da ordem pública e da in
columidade das pessoas e do patrimônio é um dever
do Estado garantido pelo art. 144, caput, da Constitu
ição, mas a prática tem demonstrado que esse princí
pio está cada vez mais longe da realidade, sobretudo
por causa da carência crônica de que sofrem todos os
órgãos públicos envolvidos.

Como se trata de uma responsabilidade que
precisa ser partilhada entre a União, Estados e Muni
cípios, nossa proposta consiste no seguinte:

usar o conceito de receitas correntes líquidas,
conforme já foi definido na legislação complemen
tar, como base para cálculo de um percentual a ser
aplicado para todos os entes da Federação. Para a
União, propomos 1,5% e para os Estados, Distrito
Federal e Municípios, 5%. Esses valores estão obvi
amente um pouco acima dos atuais níveis de gas
tos; afinas o que queremos é ver uma evolução sig
nificativa em relação à atual situação. Mesmo as
sim, nunca é demais lembrar que eles nada mais
são do que valores mínimos e a aplicação efetiva
pode estar bem acima do que vier a ser estipulado
no texto constitucional.

Diante disso é que esperamos contar com o
apoio dos nobres Colegas para ver aprovada a pre
sente Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 6 de junho de 2001 - Depu
tado Wilson Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

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

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódi-

co;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPíTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Esta
do, direito e responsabilidade de todos, é exercida

para a preservação da ordem pública e da incolumi
dade das pessoas e do patrimônio, através dos se
guintes órgãos:

I - polícia federal;
11 - polícia rodoviária federal;
111 - policia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - policias militares e corpos de bombeiros

militares.
§ 1°A policia federal, instituída por lei como ór

gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:

• § 1o com redação dada pela Emenda Constitucional na
19, de 4-6-98.

I - apurar infrações penais contra a ordem po
lítica e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárqui
cas e empresas públicas, assim como outras infra
ções cuja prática tenha repercussão interestadual
ou internacional e exija repressão uniforme, segun
do se dispuser em lei;

11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entor
pecentes e drogas afins, o contrabando e o desca
minho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros
órgãos públicos nas respectivas áreas de competên
cia;

111 - exercer as funções de policia marítima,
aeroportuária e de fronteiras;

• Inciso 11I com redação dada pela Emenda Constitucional
na 19, de 4-6-98.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
policia judiciária da União.

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estrutura
do em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patru
lhamento ostensivo das rodovias federais.

• § 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-98.

§ 3° A policia ferroviária federal, Órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estrutura
do em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patru
lhamento ostensivo das ferrovias federais.

*§ 30 com redação dada pela Emenda Constitucional na 19,
de 4-6-98.

§ 4° Às polícias civis, dirigidas por delegados
de policia de carreira, incumbem, ressalvada a com
petência da União, as funções de polícia judiciária e
a apuração de infrações penais, exceto as militares.

§ 5° Às policias militares cabem a polícia os
tensiva e a preservação da ordem pública; aos cor
pos de bombeiros militares, além das atribuições de
finidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.

§ 6° As polícias militares e corpos de bombei
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis,



CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
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aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Fede-
e dos Territórios. ral e os Municípios poderão instituir os seguintes tri-

§ 7° A lei disciplinará a organização e o funcio- butos:
namento dos órgãos responsáveis pela segurança I - impostos;
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas 11 - taxas, em razão do exercício do poder de
atividades. policia ou pela utilização, efetiva ou potencial. de

§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser- ao contribuinte ou postos a sua disposição;
viços e instalações, conforme dispuser a lei. 111 - contribuição de melhoria, decorrente de

§ 9° A remuneração dos servidores policiais in- obras públicas.
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será § 1° Sempre que possível, os impostos terão
fixada na forma do § 4° do art. 39. caráter pessoal e serão graduados segundo a capa-

• § 9° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de cidade econômica do contribuinte, facultado à admi-
4-6-98. nistração tributária, especialmente para conferir efe

tividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio,
os rendimentos e as atividades econômicas do con
tribuinte.

§ 2° As taxas não poderão ter base de cálculo
própria de impostos.

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

------------_."- ----------- ~ --~

Conf'erência de Assinat"u;~;r
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PEC

VVILSON SANTOS E OLJ'TROS

01/11/01

Altera o art_ 144 da ConstihJ.ição Federal .. pa..ra es-nd>e:lecer
recursos I1'1.inirnos para a área de segurança públicft_

Poss.ui Assin.tura. Suficientes: SI'.rvt:

~I~ipo da ProposiçAo:

Autor da ProposiçAo:

Oata de Apresent:açAo:

ElD.eD~:

Totais de A_in."uras:

Assinaturas Confirll'Radas

,

1 ADAo PRETTO
2 AGNALDO MUNIZ
3 AIRTON CASCAVEL
4 AIRTON DIPP
5 ALBERTO FRAGA
6 ALCESTE ALMEIDA
7 ALMIR SÁ
.. ANIBAL GOMES
9 ANTONIO CAMBRAIA
10 ANTONIO DO VALLE
11 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
12 ANTONIO JORGE
13 ARACELV DE PAULA
14 ARMANDO ABILlO
15 ARVKARA
16 ASDRUBAL BENTES
"17 ÁTILA LINS
1 e ÁTILA LIRA
19 AUGUSTO NARDES
20 BABÁ
21 BISPO RODRIGUES
22 BONIFAclO DE ANDRADA
23 CABO JÚLIO
24 CANDINHO MATTOS
25 CARLITO MERSS
26 CARLOS DUNGA
27 CARLOS SANTANA
28 CELC.TA PINHEIRO
29 CELSO RUSSOMANNO
30 CEZAR SCHIRMER
31 CHICO DA PRINCESA
32 CIRO NOGUEIRA

PT
PPS
PPS
POT
PMDB
PL
PPB
PMDB
PSOB
PMoe
PPB
PTB
PFL
PSDB
PTB
PMDB
PFL
PSDB
PPB
PT
PL
PSDB
PST
PSDe
PT
PTB
PT
PFL
ppe
PMDe
PseB
PFL

RS
RO
RR
RS
DF
RR
RR
CE
CE
MO
MA
TO
MO
PB
SP
PA
AIVI
PI
RoS
PA
RJ
MO
MO
RJ
SC
pe
RJ
MT
SP
RS
PRo
PI
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33 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
34 CLOVIS VOLPI PV SP
35 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
36 CORIOLANO SALES PMDB BA
37 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
38 COSTA FERREIRA PFL MA
39 CUSTÓDIO MAlTOS PSDB MG
40 DANILO DE CASTRO PSDB MG
41 DE VELASCO PSL SP
42 DJALMAPAES PSB PE
43 DUILlO PISANESCHI PTB SP
44 EBERSILVA PST RJ
45 EDINHOBEZ PMDB SC
46 EDIR OLIVEIRA PTB RS
47 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
48 EDUARDO SEABRA PTB AP
49 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
50 ELIAS MURAD PSDB MG
51 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
52 EULER RIBEIRO PFL AM
53 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
54 EURipEDES MIRANDA por RO
55 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
56 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
57 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
58 FERNANDO CORUJA PDT SC
59 FERNANDO GABEIRA PT RJ
60 FIORAVANTE PT RS
61 FLÁVIOARNS PT PR
62 FRANCISCO COELHO PFL MA
63 FRANCISCO GARCIA PFL AM
64 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
65 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
66 GERSON PERES PPB PA
67 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
68 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
69 HERCULANO ANGHINETII PPB MG
70 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
71 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
72 INALDO LEITÃO PSDB PB
73 JAIR MENEGUELLI PT SP
74 JOÃO COLAÇO PSDB PE

75 JOÃO COSER PT ES
76 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
n JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

78 JOÃO PAULO PT SP

79 JOÃO TOTA PPB AC
ao JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
81 JOSÉ ANíBAL PSDB SP
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82 JOSE ANTONIO AlMEIDA
B3 JOSÉ BORBA
84 JOSÉ CARLOS ELIAS
85 JOSÉ INDJO
86 JOSÉ L1NHARES
87 JOSÉ LOURENÇO
88 JOSÉ PIMENTEL
89 JOSÉ ROCHA
90 JOSÉ THOMAZ NONO
91 JOSUÉ BENGTSON
92 JURANOIL JUAREZ
93 LEUR LOMANTO
94 L1NCOLN PORTELA
95 LUCIANO ZICA
96 LUIZ AlBERTO
97 LUIZ ANTONIO FLEURY
98 LUIZ BITIENCOURT
99 LUIZ FERNANDO
100 LUIZ SÉRGIO
101 MAGNO MALTA
102 MANOEL SAlVIANO
103 MANOEL VITÓRIO
104 MARCELO CASTRO
105 MÁRIO ASSAD JÚNIOR
106 MENDES RIBEIRO FILHO
107 MICHEL TEMER
108 MILTON MONTI
109 MIRIAM REID
110 MURILO DOMINGOS
111 MUSSA OEMES
112 NEIVA MOREIRA
113 NELSON MARQUEZELLI
114 NELSON MEURER
115 NILTON CAPIXABA
116 NORBERTO TEIXEIRA
117 ooluo BALBINOTTI
118 OLAVO CAlHEIROS
119 OLlMPIO PIRES
120 OLIVEIRA FILHO
121 ORLANDO DESCONSI
122 ORLANDO FANTAZZINI

123 OSMAR SERRAGLlO
124 OSVALDO BIOlCHJ
125 OSVALDO REIS
126 PAULO BALTAZAR
127 PAULO FEIJÓ
128 PAULO KOBAYASHI
129 PAULO ROCHA
130 PEDRO CHAVES
131 PEDRO EUG~NIO

132 PHILEMON RODRIGUES
133 PROFESSOR LUIZINHO
134 RAIMUNDO SANTOS

PSB
PMOB
PTB
PMOB
PP8
PMDB
PT
PFL
PFL
PT8
PMDB
PMDB
PSL
PT
PT
PTB
PMDB
PPB
PT
PL
PSOB
PT
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PMOB
PSB
PTB
PFL
POT
PTB
PPB
PTB
PMDB
PSOB
PMDB
POT
PL
PT
PT

PMDB
PMDB
PMOB
PSB
PS08
PSOB
PT
PMOB
PT
PL
PT
PL

MA
PR
ES
SP
CE
BA
CE
BA
AL
PA
AP
BA
MG
SP
BA
SP
GO
AM
RJ
ES
CE
MS
PI
MG
RS
SP
SP
RJ
MT
PI
MA
SP
PR
RO
GO
PR
AL
MG
PR
RS
SP

PR
RS
TO
RJ
RJ
SP
PA
GO
PE
MG
SP
PA
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135 REGIS CAVALCANTE
136 REMI TRINTA
137 RENATO VIANNA
138 RICARDO BARROS
139 RICARDO IZAR
140 ROBERTO ARGENTA
141 ROBERTO ROCHA
142 RODRIGO MAIA
143 ROLAND LAVIGNE
144 ROMEU QUEIROZ
145 ROSE DE FREITAS
146 RUBEM MEDINA
147 RUBENS BUENO
148 RUBENS FURLAN
149 SALOMÃO GURGEL
150 SAULO COELHO
151 SAULO PEDROSA
152 SEBASTIÃO MADEIRA
153 SERAFIM VENZON
154 SÉRGIO CARVALHO
155 SÉRGIO MIRANDA
156 SÉRGIO NOVAIS
157 SIMÃO SESSIM
158 TETÉ BEZERRA
159 TILDEN SANTIAGO
160 URSICINO QUEIROZ
161 VANESSA GRAZZIOTlN
162 VICENTE ARRUDA
163 VILMAR ROCHA
164 VIRGIUO GUIMARÃES
165 WERNER WANDERER
166 WILSON BRAGA
167 WILSON SANTOS
168 WOLNEVQUEIROZ
169 XICO GRAZIANO
170 ZENALDO COUTINHO

171 ZILA BEZERRA

PPS
PL
PMDB
PPB
PTB
PHS
PSDB
PFL
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PPS
PPS
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PDT
PSDB
PCdoB
PSB
PPB
PMDB
PT
PFL
PCdoB
PSOB
PFL
PT
PFL
PFL
PSDB
PDT
PSOB
PSDB

PTB

AL
MA
SC
PR
SP
RS
MA
RJ
BA
MG
ES
RJ
PR
SP
RN
MG
BA
MA
SC
RO
MG
CE
RJ
MT
MG
BA

. AM

CE
GO
MG
PR
PB
MT
PE
SP
PA

AC

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 MARIA ABADIA PSDB DF
2 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
3 MAURO BENEVIDES PMDB CE
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Assinaturas Repetidas
1 ANTONIO CAMBRAIA PSOB CE
2 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
3 ARACELY DE PAULA PFL MG
4 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
5 CARLlTO MERSS PT SC
6 CARLOS DUNGA PTB PB
7 CORIOLANO SALES PMDB BA
8 EDUARDO BARBOSA PSD8 MG
9 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
10 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
11 FERNANDO GABEIRA PT RJ
12 FIORAVANTE PT RS
13 FLÃVIOARNS PT PR
14 GIOVANNI QUEIROZ POT PA
15 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
16 JOÃO COSER PT ES
17 JOÃO COSER PT ES
18 JOSÉ ANIBAL PSDB SP
19 JOSÉ UNHARES PPB CE
20 UNCOLN PORTELA PSL MG
21 LUCIANO ZICA PT SP
22 LUIZ ALBERTO PT BA
23 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
24 MAURO BENEVIDES PMDB CE
25 MAURO BENEVIDES PMDB CE
26 MUSSADEMES PFL PI
27 NILTON CAPIXABA PTB RO
28 PAULOFEIJÓ PSDB RJ
29 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
30 PEDRO CHAVES PMDB GO
31 RAIMUNDO SANTOS PL PA
32 RAIMUNDO SANTOS PL PA
33 REGIS CAVALCANTE PPS AL
34 REMI TRINTA PL MA
35 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
36 ROLAND LAVIGNE PMDB BA
37 RUBEM MEDINA PFL RJ
38 RUBENS FURLAN PPS SP
39 SAloMÃO GURGEL por RN
40 SAULO COELHO PSDB MG
41 SERAFIM VENZON por SC
42 VICENTE ARRUDA PSOB CE
43 WERNER WANDERER PFL PR
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Ofício n° 205/2001

Brasília, 6 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta

de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Wilson
Santos e outros, que altera o art. 144 da Constitui
ção Federal, para estabelecer recursos mínimos
para a área de segurança pública", contém número
suficiente de signatários, constando a referida pro
posição de:

171 assinaturas confirmadas;
3 deputados licenciados;
43 assinaturas repetidas;
2 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza

Chefe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
~ 444, DE 2001

(Do Sr. Francisco Rodrigues e outros)

Dá nova redação ao § 5° do art. 14,
vedando a reeleição para Presidente da
República, Governadores de Estado e do
Distrito Federal e Prefeitos.

(Apense-se A Pec-158/1999.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo 1° O § 5° do art. 14 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .

§ 5° São inelegíveis, para os mesmos
cargos, no período subseqüente, o Presi
dente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído
nos seis meses anteriores ao pleito."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data da sua publicação.

Justificação

A Proposta de Emenda à Constituição que ora
submetemos à consideração de nossos nobres Pa
res tem como objetivo restaurar a irreelegibilidade
dos chefes do Poder Executivo nas três esferas da
Federação brasileira.

A tradição republicana brasileira tem sido a
consagração do princípio da irreelegibilidade para
cargos executivos, e Fávila Ribeiro observa que tal
prática pretendeu "refrear o continuísmo, tendo por
base as influências derivadas na manipulação do
poder, em reconhecimento da veracidade na asserti
va de Montesquieu, no sentido de que todo aquele
que dispõe de poder é levado a dele abusar em seu
proveito pessoal ou de outrem, sendo aliás, uma
desfiguração ainda não extirpa~a nos quadros presi
dencialistas latino-americanos" . Nem mesmo duran
te o regime militar essa tradição foi desrespeitada.

A Emenda Constitucional n° 16, promulgada
em 1997, contudo, veio romper prática tão antiga e
salutar em nosso Direito Eleitoral, com nefastas con
seqüências para a vida política brasileira. As suspei
tas de manipulação política do aparato estatal com
finalidades eleitorais logo surgiram: o jornal Folha de
São Paulo noticiou em sua edição de 27 de agosto
de 2001 que o Poder Executivo federal investiu
R$6,26 bilhões em 1998, primeiro pleito em que
houve disputa para a reeleição, o que representou
aumento de 10% em relação ao ano anterior, num
contexto em que o PIB nacional cresceu apenas
0,22% e o PIB per capita em dólares recuou 3,8%.
Ainda segundo o jornal, no ano seguinte, 1999, os
investimentos realizados sofreram subst?ncial redu
ção, chegando apenas a R$ 6,96 bilhões.

O exemplo fala por si mesmo. Os detentores
de mandato executivo têm enorme vantagem sobre
seus concorrentes numa eleição. Dispõem de ver
bas públicas e do aparato estatal para influir na pre
ferência do eleitorado, e a propaganda oficial, paga
pelos cofres públicos, certamente constitui urna
enorme influência sobre os cidadãos em beneficio
daqueles candidatos. Especialmente em nível muni
cipal, é extremamente difícil controlar e coibir abu
sos por parte dos candidatos, especialmente quan
do se tem em mente que o Brasil possui hoje mais
de cinco mil prefeituras.

Frustra-se, por outro lado, a renovação dos va
lores políticos nacionais, visto que a taxa de renova
ção dos ocupantes de cargos executivos tende a
cair - o jornal Estado de São Paulo cita o cientista
político Sérgio Abrantes, que afirma que 60% dos
prefeitos que se recandidataram obtiveram sucesso
e foram reeleitos'. Nesse quadro que propicia a lon
ga permanência no poder, a reeleição incentiva ain
da a corrupção, favorecendo que grupos específicos
criem verdadeiros feudos eleitorais, aproveitando-se
dessa situação para obter vantagens indevidas.

'RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral- 4. ed. - Rio de Janeiro: Foren
se, 1996, p. 246.
2 Folha de São Paulo. "Na reeleição, FHC aumentou os dispêndi
os". edição de 27-8-2001, p. A5.
3Estado de São Paulo. "Analista avalia que reeleição se consoli
dou". edição de 4-11-2000, p. A6.
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Cumpre então atentar para o exemplo da Cos
ta Rica, onde, conforme Fávila Ribeiro, é vedado
àquele que já ocupou a Presidência da República
candidatar-se novamente ao mesmo cargo, não im
portando o tempo transcorrido. Ainda que não che
guemos a tal extremo, a experiência da reeleição na
prática política brasileira mostra que se faz necessá
rio restaurar a sólida tradição republicana da irreele
gibilidade para cargos executivos, não apenas em
respeito ao passado e às lições que a História nos

ensina, mas como medida que virá assegurar a lisu
ra do processo eleitoral e da formação da vontade
política, conforme expressa pelo povo brasileiro nas
urnas.

Cientes da importância da medida ora propos
ta, contamos com o apoio de nossos nobres Pares
para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2000. 
Deputado Francisco Rodrigues.

SGM - SECAP (7503) Conferência de Assinaturas
20/1110116:48:51 Página: 001

PEC

JOÃO SAMPAIO E OUTROS

13/11/0 1

Acrescenta § 4° ao art. 236 da Constituição Federal para permitir
que os Municípios e o Distrito Federal pOSSaITI exercer
diretaITlente os serviços notariais e de registro.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa:

Totais de Assinaturas: IConfirmada-s----- 1871
--- ----~--------

Não Conferem aos'-- ------

Fora do Exercícío 001
-Repetida-s------- 051
._-~-_.-- -----
lIegiveis 002

Retiradas 000,

Assinaturas Continuadas
1 AIRTON DIPP PDT

2 AIRTON ROVEDA PTB
3 ALBÉRICO FILHO PMDB
4 ALCEU COLLARES PDT
5 ALDO ARANTES PCdoB
6 ALMERINDA DE CARVALHO PPB

7 ANGELA GUADAGNIN PT
8 ANIBAL GOMES PMDB
9 ANTONIO FEIJÃO PSDB
10 ARACELY DE PAULA PFL
11 ARNON BEZERRA PSDB
12 ÁTILA LIRA PSDB
13 AUGUSTO NARDES PPB

14 BABÁ PT
15 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
16 CARLlTO MERSS PT
17 CLOVIS VOLPI PV
18 CORIOLANO SALES PMDB
19 CORNÉLlO RIBEIRO PL
20 COSTA FERREIRA PFL
21 CUSTÓDIO MATTOS PSDB
22 DAMIÃO FELlCIANO PMDB
23 DANILO DE CASTRO PSDB
24 DE VELASCO PSL
25 DILCEU SPERAFICO PPB

RS
PR

MA
RS
GO

RJ
SP

CE
AP
MG
CE
PI
RS
PA

MG
SC
SP
BA

RJ
MA

MG
PB
MG
SP
PR
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26 BONIFACIO DE ANDRADA PSDB MG
27 CABO JÚLIO PST MG
28 CARLlTO MERSS PT SC
29 CARLOS SANTANA PT RJ
30 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
31 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
32 CLOVIS VOLPI PV SP
33 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
34 CORIOLANO SALES PMDB BA
35 CUNHA BUENO PPB SP
36 DE VELASCO PSL SP
37 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
38 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 DUILIO PISANESCHI PTS SP
41 EDINHO BEZ PMDB SC
42 EDIR OLIVEIRA PTB RS
43 EDMAR MOREIRA PPB MG
44 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
45 EDUARDO CAMPOS PSB PE

46 EDUARDO SEABRA PTB AP

47 ELIAS MURAD PSDB MG

48 ELlSEU MOURA PPB MA

49 ELlSEU RESENDE PFL MG

50 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

51 ESTHER GROSSI PT RS

52 EURICO MIRANDA PPB RJ

53 EURlpEDES MIRANDA PDT RO

54 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

55 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

56 FERNANDO DINIZ PMDB MG

57 FERNANDO GABEIRA PT RJ

58 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

59 FRANCISCO GARCIA PFL AM

60 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR

61 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

62 GILBERTO KASSAB PFL SP

63 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

64 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

65 HAROLDO LIMA PCdeB BA

66 HELENILDO RIBEIRO PSOB AL

67 IARA BERNARDI PT SP

68 IBER~ FERREIRA PTB RN

69 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

70 IGOR AVELlNO PMOB TO

71 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

72 INAclO ARRUDA PCdeB CE

73 INALOO LEITÃO PSDB PB

Fevereiro de 2002
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135 PAULO JOSÉ GOW~A
136 PAULO KOBAYASHI
137 PAULO OCTAvlO
138 PAULO PAIM
139 PAULO ROCHA

140 PEDRO CANEDO

141 PEDRO CELSO
142 PEDRO CHAVES
143 PEDRO EUG~NIO

144 PEDRO NOVAIS
145 PINHEIRO LANDIM
146 POMPEO DE MATTOS
147 REGIS CAVALCANTE
148 RENILDO LEAL
149 RICARDO IZAR
150 RICARDO RIQUE
151 ROBERTO JEFFERSON
152 ROBERTO PESSOA
153 RODRIGO MAIA
154 ROLAND LAVIGNE
155 ROMEU QUEIROZ
156 RONAlDO VASCONCELLOS
157 RUBENS FURLAN
158 SALOMÃO CRUZ
159 SARAIVA FELIPE
160 SAULO COELHO

161 SEBASTIÃO MADEIRA
162 SERAFIM VENZON
163 SÉRGIO BARCELLOS
164 SÉRGIO CARVALHO
165 SÉRGIO MIRANDA
166 SÉRGIO NOVAIS
167 SÉRGIO REIS
168 SILAS BRASILEIRO
169 SOCORRO GOMES

170 VALDECI PAIVA
171 VILMAR ROCHA
172 VITTORIO MEDIOLl

173 VIVALDO BARBOSA
174 WAGNER SALUSTlANO
175 WALDIR PIRES
176 WALTER PINHEIRO
177 WANDERLEY MARTINS
178 WELlNTON FAGUNDES
179 WERNER WANDERER
180 WOLNEY QUEIROZ
181 ZÊ GOMES DA ROCHA
182 ZILA BEZERRA

Pl
PSDB
PFL
PT
PT
PSOB
PT
PMDB
PT
PMDB
PMDB

PDT
PPS
PTB
PTB
PSDB
PTB
PFl
PFL
PMOB
PTB
PL
PPS
PFL
PMDB
PSDB
PSOB
PDT
PFl
PSDB
PCdoB
PSB
PTB
PMDB
PCdoB

PSL
PFl

PSDB
PDT
PPB
PT
PT
PSB
PL
PFL
POT
PMDB
PTB

RS
SP
DF
RS
PA
GQ
DF
GO
PE
MA
CE

RS
AL
PA
SP
PB
RJ
CE
RJ

BA
MG
MG
SP
RR

MG
M~

MA
SC
AP
RO
MG
CE
SE
MG
PA

RJ
GO
MG

RJ
SP

BA
BA
RJ
MT
PR
PE
GO
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
2 GERSON PERES PPB PA
3 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
4 REMI TRINTA PL MA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ANTONIO CAMBRAIA PSDB ce
2 MATTOS NASCIMENTO PST RJ
3 PASTOR AMARllDO PPB 1"0
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1 ALOIZIO I'V1ERCADANTE
2 ANGELA GUADAGNIN
3 ARNON BEZERRA
4 BISPO RODRIGUES
5 CARLITO I'V1ERSS
6 DOI'V1ICIANO CABRAL
7 EDUARDO BARBOSA
8 EDUARDO CAI'V1POS
9 FERNANDO GABEIRA
"\0 G\LBERTO \<ASSAB
11 GONZAGA PATRIOTA
12 JOÃO HENRIClUE
13 JOSÉ I'V1ILlTÃO
14 LAIRE ROSADO
15 LAI'V1ARTINE POSELLA
16 LUIZ FERNANDO
17 MARCOS ROLIM
18 MATTOS NASCIMENTO
19 NELSON MARClUEZELLI
20 NELSON N\EURER
21 OSVALDO REIS
22 PEDRO NOVAIS

PT
PT
PSDB
PL
PT
PSDB
PSDB
PSB
PT
PFL
pss
PIVIDB
PiB
PIVIDB
PIVIDB
PPB
PT
PST
PTS
PPB
PMDS
PIVIDB

SP
SP
ce.
RJ
se
pa
I'V1G
PE
RJ
SP
PE
PI
N\<3
RN
SP
AI'V1
RS
RJ
SP
PR
TO
MA

Ofício n° 214/2001

Brasília, 12 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta.

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado FRANCISCO
RODRIGUES E OUTROS, que "Dá nova redação ao §
5° do art. 14, vedando a reeleição para Presidente da
República, Governadores de Estado e do Distrito Fe
deral e Prefeitos", contém número suficiente de signa
tários, constando a referida proposição de:

182 assinaturas confirmadas;
4 assinaturas não confirmadas;

3 deputados licenciados;

22 assinaturas repetidas;

1 assinatura ilegível.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, median
te:

I - plebiscito;
11 - referendo;
111 - iniciativa popular.
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maires de dezoito

anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de

zoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os

estrangeiros e, durante o período do serviço militar
obrigatório, os conscritos.

§ 3° São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
11 - o pleno exercício dos direitos políticos;
111 - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

I - cancelamento da naturalização por senten
ça transitada em julgada;

11 - incapacidade civil absoluta;
111 - condenação criminal transitada em julga

do, enquanto durarem seus efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos im

posta ou prestação alternativa, nos termos do art.
5°, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do
art. 37, § 4°

111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser

co;

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma elas, pela maioria relativa de seis
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos,
três qüintos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódi-
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a) trinta e cinco anos para Presidente e Art. 15. É vedada a cassação de direitos políti-
Vice-Presidente da República e Senador; cos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos

b) trinta anos para Governador e Vice-Gover- de:
nador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, De
putado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e
juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os analistáveis e os anal

fabetos.
§ 5° O Presidente da República, os Govenado

res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reeleitos para um único
período subseqüente.

'§ 5° com redação dada pela Emenda Constitucional nO
16, de 4-6-97.

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, O Pre
sidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.

§ ]O São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos
ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Pre-
sidente da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de
quem os haja substituído dentro dos seis meses an-
teriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eleti
vo e candidato à reeleição.

§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço,
deverá afastar-se da atividade;

11 - se contar mais de dez anos de serviço,
será agregado pela autoridade superior e, se eleito,
passará automaticamente, no ato da diplomação,
para a inatividade.

§ 9° lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação,
a fim de proteger a probidade administrativa, a mo
ralidade para o exercício do mandato, considerada a
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legi
timidade das eleições contra a influência do poder
econômico ou o abuso do exercício de função, car
go ou emprego na administração direta ou indireta.

, § 9° com redação dada pela Emenda Constitucional de
Revisão nO 4, de 7-6-94.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias con
tados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tra
mitará em segredo de justiça, respondendo o autor,
na forma da lei, se temerária ou de manifesta
má-fé.
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objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 16, DE 4 DE JUNHO DE 1997

Dá nova redação ao § 5° do art. 14,
" ao caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29,

ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Consti
tuição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O § 5° do art. 14, ao caput do art. 28, o
inciso" do art. 29, o caput do art. 77 e o art. 82 da
Constituição Federal passam a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 14 .

§ 5° O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Fede
ral, os Prefeitos e quem os houver sucedido,
ou substituído no curso dos mandatos pode
rão ser reeleitos para um único penodo sub
seqüente.

Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato
de quatro anos, reafizar-se-á no primeiro do
mingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo tur
no, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a pos
se ocorrerá em primeiro de janeiro do ano
subseqüente, observado, quanto ao mais, o
disposto no art. 77.

Art. 29 .

" - eleição do Prefeito e do Vice-Pre
feito realizada no primeiro domingo de outu
bro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as re
gras do art. 77, no caso de Municípios com
mais de duzentos mil eleitores.

Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último do
mingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.

Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá início em

primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição".

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Brasília, 4 de junho de 1997.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
ND 447, DE 2001

(Do Sr. João Sampaio)

Acrescenta § 4° ao art. 236 da Cons
tituição Federal para permitir que os Mu
nicípios e o Distrito Federal possam
exercer diretamente os serviços notariais
e de registro.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O art. 236 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido do seguinte § 4°:

"Art. 236 .
§ 4° Os Municípios e o Distrito Federal

poderão exercer diretamente, mediante lei
estadual ou distrital, os serviços notariais e
de registro."

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Justificação

Os serviços notariais e de registro em nosso
País prestados "privativamente" pelos cartórios, por
delegação do Estado - como sabemos, não consti
tuem opção de livre escolha de cada um. São condi
ções básicas de cidadania impostas por Lei. E aí se
constata, considerando-se a realidade brasileira, um
certo paradoxo: são condições obrigatórias de cida
dania, mas custam um preço, este nem sempre ao
alcance de grande parte da população.

E ainda, agravado esse quadro pela perversa
cultura, arraigada em alguns setores da burocracia,
de que é preciso "criar dificuldades para vender faci
lidades", vemos alguns serviços notariais e de regis
tro tornarem-se praticamente inacessíveis à popula
ção de mais baixa renda.

É verdade que os cartórios agentes dos servi
ços são fiscalizados pelo Governo, mas tal fiscaliza
ção tem-se revelado insuficiente quanto ao objetivo
de assegurar a todos acesso pleno e democrático
às condições básicas de cidadania. Para tanto, tor
na-se necessário que o próprio Poder Público exer
ça diretamente a prestação daqueles serviços, mes-
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mo em escala limitada, de modo que cada cidadão
cumpra o que lhe impõe a Lei, mas pagando o pre
ço que esteja ao seu alcance, ou mesmo nenhum
preço, em caso de comprovado estado de carência.

O objetivo da proposta não é a estatização glo
bal dos serviços nem a competição com o setor pri
vado que continuará a prestá-los, mas tão somente,
como já foi dito, oferecer alternativa para os mais
necessitados, colocando os serviços, sem restri
ções, ao alcance de todos os brasileiros.

Por outro lado, no que diz respeito ao registro
de imóveis, vale lembrar que os cartórios se apoiam
em informações técnicas das prefeituras com rela
ção ao desmembramentos de áreas, loteamentos,
edificações, condomínios, etc. e que só após a
aprovação dos projetos e posterior aceite de obras,

por parte das prefeituras, é que as informações são
encaminhadas para os cartórios para respectivos re
gistros.

Assim sendo, nos parece lógico que as prefei
turas possam também atuar como cartórios de re
gistro de imóveis, já que ali são produzidas as infor
mações necessárias à caracterização e cadastra
mento dos imóveis.

Nesse sentido é que vimos colocar à conside
ração dos nobres pares desta Casa a presente Pro
posta de Emenda Constitucional, confiando em sua
análise e aprovação, pela objetividade e alcance so
cial que encerra.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado João Sampaio, PDT/RJ.

PE<..:

.IOÀC> SAJV1PAI0 E C>UTRC>S

13/1 l/OI

Acresce.nta ?$ 4° ao art. 236 da COI1St.ituiçào r'~deTal para permitir
qu.e os l'V1unicípios e u Distrito Federal possan:1 exercer
diretaIne.nte us serviços notariais e de regist.ro.
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Assinat:uras
AIRTON DIPP

AIRTON ROVEDA
ALBERICO FILHO
ALCEU COLLARES

ALDO ARANTES
ALMERINDA DE CARVALHO
ANGELA GLJADAGNIN

ANil3AL GOMES
ANTONIO FEI.JAO
ARACELY DE PAULA

ARNON BEZERRA

ATILA LIRA
AUGUSTO NARDES

BABA
BONIFÁCIO DE ANDRADA
CARLITO MERSS
CLOVIS VC~LPI

CORiOLANO SALES
CORNÉLIO RIBEIRO
COSTA FERREIRA
CUSTÓDIO MATTOS
DAMIAo FELICIANO
DANILO DE CASTRO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO

OINO FERNANL:>ES
DIVALDO SURUAGY
OR. BENED,rO DIAS
DR, HÉLIO

DUILIC> PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
ELIAS MURAD

ELISEU RESENDE

ENIO BACCI

ENIVALDO RIBEIRO

EUJACIO SIMOES
EULER MORAIS

Cont.rDIadas
PDT

PTB
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PDT

PCdaS
PPB
PT
PMDB
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PFL
PSDS
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PSDS
PT
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PFL
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PSDS

PSL
PPB
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PPS
PDT
PTB
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MG
RS
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39 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE

40 EURlpEDES MIRANDA POT RO

41 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

42 EZIDlO PINHEIRO PSB RS

43 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

44 FERNANDO CORUJA PDT SC

45 FERNANDO DINIZ PMDB MG

46 FERNANDO GABEIRA PT RJ

47 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

48 FIORAVANTE PT RS

49 FRANCISCO GARCIA PFL AM

50 FRANCISTONIO PINTO PFL BA

51 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

52 GERVASIO SILVA PFL SC

53 GILBERTO KASSAB PFL SP

54 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

55 GUSTAVO FRUET PMDB PR

56 HAROLDO LIMA PCdeB BA

57 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

58 IARA BERNARDI PT SP

59 IBERÊ FERREIRA PTB RN

60 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

61 IÉDIO ROSA PFL RJ

62 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

63 INÁCIO ARRUDA PCdeB CE

64 INALDO LEITÃO PSDB PB

65 ITAMAR SERPA PSDB RJ

66 IVAN PAIXÃO PPS SE

67 JAIME MARTINS PFL MG

68 JAIR BOLSONARO PPB RJ

69 JAIR MENEGUELLI PT SP

70 JANDIRA FEGHALI pedeB RJ

71 JOÃO CALDAS PL AL

72 JOÃO COLAÇO PSDB PE

73 JOÃO COSER PT ES

74 JOAO EDUARDO DADO PDT SP
75 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
76 JOAOLEÃO PPB BA
77 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
78 JOÃO MAGNO PT MG
79 JOÃO MENDES PFL RJ
80 JOÃO PAULO PT SP
81 JOÃO PIZZOLATII PPB SC
82 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
83 JOÃO TOTA PPB AC
84 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
85 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
86 JORGE KHOURY PFL BA
87 JORGE PINHEIRO PMDB DF
88 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
89 JOSÉ DE ABREU PTN SP
90 JOSÉ (NDIO PMDB SP
91 JOSÉ MILITA0 PTB MG
92 JOSÉ TELES PSDB SE
93 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
94 JUQUINHA PL GO
95 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
96 LAíRE ROSADO PMDB RN
97 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
98 LAVOISIER MAIA PFL RN
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99 L1DIA QUINAN PSDB GO
100 L1NCOLN PORTELA PSL MG
101 LUCIANO ZICA PT SP
102 LUIS BARBOSA PFL RR
103 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
104 LUISINHO PPB RJ
105 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
106 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
107 LUIZ FERNANDO PPB AM
108 LUIZ SÉRGIO PT RJ
109 MANOEL VITÓRIO PT MS
110 MARCELO CASTRO PMDB PI
111 MARCIO BITTAR PPS AC
112 MARCIO MATOS PTB PR
113 MARCONDES GADELHA PFL PB
114 MARCOS ROLlM PT RS
115 MARIA LÚCIA PMOB MG
116 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
117 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
118 MAURO LOPES PMDB MG

119 MEDEIROS PL SP

120 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

121 MILTON MONTI PMDB SP

122 MILTON TEMER PT RJ

123 MIR1AM REID PSB RJ

124 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

125 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

126 MURILO DOMINGOS PTB MT

127 NEIVA MOREIRA PDT MA

128 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

129 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

130 NELSON MEURER PPB PR

131 NELSON PROENÇA PPS RS

132 N/LTON CAPIXABA PTB RO

133 OLlMPIO PIRES PDT MG

134 OLIVEIRA FILHO PL PR

135 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

136 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MG

137 OSMAR SERRAGLlO PMOB PR

138 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

139 OSVALDO REIS PMDB TO

140 PADRE ROQUE pr PR

141 PAES LANDIM PFL PI

142 PAULO BALTAZAR PSB RJ

143 PAULO BRAGA PFL BA

144 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

145 PAULO LIMA PMDB SP

146 PAULO MAGALHÃES PFl BA

147 PAULO PAIM PT RS

148 PEDRO CHAVES PMDB GO

149 PEDRO NOVAIS PMDB MA

150 PHILEMON RODRIGUES PL MG

151 PINHEIRO LANDIM PMDB CE

152 POMPEO DE MATTOS PDr RS

153 RAFAEL GUERRA PSDB MG

154 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

155 RAIMUNDO SANTOS PL PA

156 RENATO VIANNA PMDB SC
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157 RICARDO IZAR PTB SP.

158 RICARDO RIQUE PSDB PB

159 ROBI:RIO ARAÚJO PL RR

160 ROBERTO ARGENTA PHS RS

161 ROBERTO PESSOA PFL CE

162 RODRIGO MAIA PFL RJ

163 ROMEU QUEIROZ PTB MG

164 ROMMEL FEIJÓ PSDB CE

165 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

166 SALOMÃO CRUZ PFL RR

167 SALOMÃO GURGEL PDT RN

168 SAULO COELHO PSDB MG

169 SAULO PEDROSA PSDB BA

170 SERAFIM VENZON PDT se
171 SERGIO BARCELLOS PFL AP
172 SERGIO CARVALHO PSDB RO
173 SERGIO REIS PTB SE
174 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
175 SIMÃO SESSIM PPB RJ
176 TELMA DE SOUZA PT SP
177 URSICINO QUEIROZ PFL BA
178 VALDECI PAIVA PSL RJ
179 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
180 VITTORIO MEDIOLl PSDB MG
181 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
182 WERNER WANDERER PFL PR
183 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
184 XICO GRAZIANO PSDB SP
185 ZI: GOMES DA ROCHA PMDB GO
186 ZEZI: PERRELLA PFL MG
187 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
2 CARLOS DUNGA PTB PB
3 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
4 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
5 PEDRO EUGl':NIO PT PE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
DARCI COELHO PFL TO

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP PDT RS
2 ALBERICO FILHO PMDB MA
3 ARNON BEZERRA PSDB CE;
4 ÁTILA LIRA PSDB PI
5 CARLOS DUNGA PTB PB
6 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
7 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
8 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
9 DR. HI:L10 PDT SP
10 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
11 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
12 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
13 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
14 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
15 GUSTAVO FRUET PMDB PR



01240 Quillta- [eira 21 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

16 GUSTAVO FRUET PMDB PR
17 INALDO LEITÃO PSOB PB
18 JAIME MARTINS PFL MG
19 JAIR BOLSONARO PPB RJ
20 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
21 JOÃO MAGNO PT MG
22 JOÃO MAGNO PT MG
23 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
24 JORGE PINHEIRO PMOB DF
25 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
26 LAíRE ROSADO PMDB RN
27 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
28 LAVOISIER MAIA PFL RN
29 L1NCOLN PORTELA PSL MG
30 LUCIANO ZICA PT SP
31 LUIS BARBOSA PFL RR
32 LUIZ FERNANDO PPB AM
33 LUIZ SÉRGIO PT RJ
34 MÁRCIO MATOS prB PR
35 MARCONDES GADELHA PFL PB
36 MARCOS ROLlM PT RS
37 MAURO LOPES PMDB MG
38 MURILO DOMINGOS prB MT
39 NEIVA MOREIRA PDT MA
40 NELSON MEURER PPB PR
41 NILTON CAPIXABA PTB RO
42 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
43 PEDRO CHAVES PMDB GO
44 PEDRO NOVAIS PMDB MA
45 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

46 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
47 URSICINO QUEIROZ PFL BA

48 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG
49 WANDERLEY MARTINS PSB RJ

50 XICO GRAZIANO PSDB SP

51 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
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Ofício n° 217/2001

Brasília, 20 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta
de Emenda à Constituição do Sr. Deputado João
Sampaio e outros, que "Acrescenta § 4° ao art. 236
da Constituição Federal para permitir que os Municí
pios e o Distrito Federal possam exercer diretamen
te os serviços notariais e de registro", contém núme
ro suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

187 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
51 assinaturas repetidas;
2 assinaturas ilegíveis.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
- Chefe

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

lEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembléias le
gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois tur
nos, 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 Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódi-
co;

111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público.

§ 1° lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos
oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a
fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2° lei federal estabelecerá normas gerais
para fixação de emolumentos relativos aos atos pra
ticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de re
gistro depende de concurso público de provas e títu
los, não se permitindo que qualquer serventia fique
vaga, sem abertura de concurso de provimento ou
de remoção, por mais de seis meses.



O dispositivo aqui proposto suaviza este cri
tério, permitindo a vitória a candidatos com a pre
ferência de pelo menos quarenta por cento dos
votantes, desde que a distância com respeito ao
segundo colocado seja de pelo menos vinte por
cento do total de votos. Um Presidente que tenha
esta base de votos certamente reúne as condi
ções suficientes para governar com amplo apoio
da população.

Não seríamos o primeiro país a adotar uma re
gra de segundo turno mais flexível do que a exigên
cia de maioria absoluta. Encontramos dispositivo se
melhante na Constituição Argentina, onde se prevê
a vitória da chapa que conquiste no primeiro turno
pelo menos quarenta por cento dos votos e ademais
uma diferença maior do que dez pontos com relação
ao segundo colocado.

Observe-se, por fim, que a redação proposta
aplica-se aos Estados e a Municípios com mais de
duzentos mil eleitores, por força da redação dos atu
ais artigos 28 e 29 da Constituição Federal que es
tendem as regras do art. 77 às eleições para Gover
nador e Prefeito.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001.
Deputado João Sampaio.

O objetivo precípuo da disposição que obriga o
segundo turno é o de evitar que se elejam para o
Executivo candidatos cuja proposta foi respaldada
apenas por uma minoria, podendo levar a governos
totalmente isolados, com a legitimidade contestada
por forças que praticamente se igualaram no apoio
conquistado junto ao eleitorado.

A exigência de um novo pleito, quando o resul
tado das eleições não demonstra uma inequívoca
preferência popular, obriga os candidatos a constru
írem um leque de alianças, consolidando apoio ao
seu projeto junto à sociedade.

O critério atual de decisão sobre quando deve
ocorrer nova eleição, consagrado no § 3° do art. ??
da Constituição Federal, está amarrado, porém, a
um número mágico: os cinqüenta por cento da maio
ria absoluta. Assim, mesmo quando temos candida
tos com amplo apoio popular, torna-se necessário
um novo pleito, com todo desgaste, especialmente
econômico, que isto acarreta.

Justificação

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 448, DE 2001

(Do Sr. João Sampaio e outros)
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Art. 23? A fiscalização e o controle sobre o co- ções, sem fugir ao espírito que presidiu a adoção
mércio exterior, essenciais à defesa dos interesses deste instituto em nossa ordem constitucional.
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministé
rio da Fazenda.

§ 3° Não sendo atingida a maioria ab
soluta por nenhum candidato, será consi
derado eleito Presidente aquele mais vota
do que obtiver no mínimo quarenta por
cento dos votos, desde que entre ele e o
segundo candidato mais votado haja uma
diferença de pelo menos vinte por cento
dos votos válidos.

§ 4° Se nenhum candidato preencher
as condições dos dois parágrafos anterio
res, far-se-á nova eleição em até vinte dias
após a proclamação do resultado, concor
rendo os dois candidatos mais votados e
considerando-se eleito aquele que obtiver a
maioria dos votos válidos.

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

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação

Dá nova redação ao art. 77, institu
indo nova regra para o segundo turno
nas eleições para Presidente, Governa
dor e Prefeitos de Municípios com mais
de duzentos mil eleitores.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O art. 77 da Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações, renumeran
do-se os atuais parágrafos 4° e 5° para 5° e 6°:

"Art.?? .

A presente emenda visa flexibilizar a regra exis
tente para a ocorrência de um segundo turno nas elei-
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Conferência de. Assinaturas

Página: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: JOÃO SAMPAIO E OUTROS

Data de Apresentação: 13/11/01

Ementa: Dá nova redação ao art. 77, instituindo nova regra para o
segundo turno nas eleições para Presidente, Governador e
Prefeitos de Municipios com mais de duzentos mil eleitores.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Confirmadas

Não Conferem---_.. __._~---
Fora do Exercício
---------
Repetidas

Totais de Assinaturas:

Ilegíveis

~Reliradas

171

009

002

043
000,

-~--------- ---- -

000,

Assinaturas Confirmadas

,

1 AGNELO QUEIROZ
2 AIRTON DlPP

3 AIRTON ROVEDA
4 ALCEU COLLARES
5 ALEX CANZIANI

6 ALMERINDA DE CARVALHO
7 ANIBAL GOMES

8 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
9 ANTONIO DO VALLE

10 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO
11 ARACELY DE PAULA

12 ARNON BEZERRA
13 AROLDE DE OLIVEIRA
14 ÁTILA LIRA
15 AUGUSTO FRANCO
16 AUGUSTO NARDES
17 BABÁ
18 BONIFÁCIO DE ANDRADA
19 CABO JULIO
20 CARLlTO MERSS
21 CARLOS DUNGA
22 CLEUBER CARNEIRO
23 CLOVIS VOLPI
24 CONFUCIO MOURA
25 CORAUCI SOBRINHO

PCdoB
POT

PTB

PDT
PSDB
PPB

PMDB
PFL
PMDB
PPB
PFL

PSDB
PFL

PSDB
PSDB
PPB
PT

PSDB
PST
PT
PTB
PFL

PV
PMDB
PFL

DF

RS
PR

RS
PR
RJ

CE
SC
MG
MA
MG

CE
RJ
PI
SE

RS
PA
MG
MG
SC
PB
MG

SP
RO
SP
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26 CORIOLANO SALES PMDB BA
27 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
28 COSTA FERREIRA PFL MA
29 CUSTÓDIO MAnOS PSDB MG
30 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
31 DANILO DE CASTRO PSDB MG
32 DE VELASCO PSL SP
33 DILCEU SPERAFICO PPB PR

34 DINO FERNANDES PPB RJ

35 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
36 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
37 DR. HÉLIO PDT SP

38 DUILlO PISANESCHI PTB SP

39 EDINHO BEZ PMDB SC
40 EDIR OLIVEIRA PTB RS
41 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

42 ELIAS MURAD PSDB MG

43 ELlSEU RESENDE PFL MG

44 ENIO BACCI PDT RS

45 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

46 ESTHER GROSSI PT RS

47 EUJÁCIO SIMÕES PL BA

48 EURipEDES MIRANDA PDT RO

49 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

50 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

51 FÁTIMA PELAES PSDB AP

52 FÉLIX MENDONÇA PTa BA

53 FERNANDO CORUJA PDT SC

54 FERNANDO DlNIZ PMDB MG

55 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

56 FETIER JUNIOR PPB RS

57 FIORAVANTE PT RS

58 FRANCISCO GARCIA PFL AM

59 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

60 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

61 HAROLDO LIMA PCdeB BA

62 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

63 IBER~ FERREIRA PTB RN

64 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

65 INÁCIO ARRUDA pedeS CE

66 INALDO LEITÃO PSDB PB

67 JAIME MARTINS PFL MG

68 JAIR BOLSONARO PPB RJ

69 JAIR MENEGUELLI PT SP

70 JANDIRA FEGHALI PCdoS RJ

71 JAQUES WAGNER PT BA

72 JOÃO CALDAS PL AL

73 JOÃOCOLAÇO PSDB PE
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74 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
75 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
76 JOAOMAGNO PT MG
77 JOÃO PAULO PT SP
78 JOÃO PIZZOLATII PPB SC
79 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
80 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
81 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
82 JORGE KHOURY PFL BA
83 JORGE PINHEIRO PMDB DF
84 JOS~ANTONIO ALMEIDA PSB MA
85 JOS~ DE ABREU PTN SP
86 JOS~ DIRCEU PT SP
87 JOS~ EGYDIO PFL RJ
88 JOSÉ íNDIO PMDB SP
89 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
90 JOSÉ TELES PSDB SE
91 JUQUINHA PL GO
92 LAíRE ROSADO PMDB RN
93 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
94 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
95 L1DIA QUINAN PSDB GO
96 L1NCOLN PORTELA PSL MG
97 LUCIANO ZICA PT SP
98 LUIS BARBOSA PFL RR
99 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
100 LUISINHO PPB RJ
101 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
102 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
103 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
104 LUIZ FERNANDO PPB AM
105 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
106 LUIZ SÉRGIO PT RJ
107 MARCELO CASTRO PMDB PI
108 MÁRCIO MATOS PTB PR
109 MARCONDES GADELHA PFL PB
110 MARCOS ROLlM PT RS
111 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
112 MAURO LOPES PMDB MG
113 MEDEIROS PL SP
114 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
115 MILTON MONTI PMDB SP
116 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
117 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
118 MURILO DOMINGOS PTB MT
119 NELSON MARQUEZELLl PTB SP
120 NELSON MEURER PPB PR
121 NELSON PROENÇA PPS RS
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170 ZEZÉ PERRELLA
171 ZILA BEZERRA

PFL
PTB

MG
AC

Assinaturas que Não Conferem
1 EDISON ANDRINO PMDB SC
2 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
3 GILBERTO KASSAS PFL SP
4 JOÃO LEÃO PPB BA
5 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
6 LAVOISIER MAIA PFL RN
7 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
8 REMI TRINTA PL MA
9 SAULO PEDROSA PSDB BA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício·
1 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
2 DARCI COELHO PFL TO

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP PDT RS
2 AIRTON ROVEDA PTB PR
3 CARLOS DUNGA PTB PB
4 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
5 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
6 DARCI COELHO PFL TO
7 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
8 DR. HÉLIO PDT SP
9 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
10 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
11 EUJÀCIO SIMÕES PL BA
12 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
13 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
14 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
15 INALDO LEITÃO PSDB PB
16 JAIME MARTINS PFL MG
17 JOÃO MAGNO PT MG
18 JOÃO MAGNO PT MG
19 JOSÉ INDIO PMDB SP
20 JOSÉ INDIO PMDB SP
21 JOSÉ TELES PSDB SE
22 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
23 LAIRE ROSADO PMDB RN
24 LAIRE ROSADO PMDB RN
25 L1NCOLN PORTELA PSL MG
26 LUCIANO ZICA PT SP
27 LUIS BARBOSA PFL RR
28 LUISINHO PPS RJ
29 LUIZ FERNANDO PPB AM
30 LUIZ FERNANDO PPB AM
31 LUIZ RIBEIRO PSDS RJ
32 MÁRCIO MATOS PTB PR
33 MARCOS ROLlM PT RS
34 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
35 MURILO DOMINGOS PTS MT
36 NELSON MEURER PPB PR
37 NILTON CAPIXABA PTS RO
38 OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG
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39 PEDRO CHAVES
40 SAULO COELHO
41 SÉRGIO BARCELLOS
42 VIRGILlO GUIMARÃES
43 ZÉ GOMES DA ROCHA

PMDB
PSDB
PFL
PT
PMDB

GO
MG
AP
MG
GO

IConfirmadas 177------------
001'Não Conferem

Fora do Exercrcio
---~
001

Repetidas 000
~-----

Ilegíveis 000
Retiradas 000-----_ .. -

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: ELCIONE BARBALHO E OUTROS

Data de Apresentação: 20/11/01

Ementa: Dá nova redação ao art. 6° da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

- - --------------------

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETTO PT RS
2 AFFONSO CAMARGO PSDB PR
3 AGNELO QUEIROZ PCdeB DF
4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
5 ALBERTO FRAGA PMDB DF
6 ALCIONE ATHAYDE PSB RJ
7 ALDIR CABRAL PFL RJ
8 ALEX CANZlANI PSDB PR
9 ALMIRSA PPB RR
10 ANGELA GUADAGNIN PT SP
11 ANiBAL GOMES PMDB CE
12 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA
13 ANTONIO JORGE PTB TO
14 ARMANDO ABiLlO PSDB PB
15 ARNON BEZERRA PSDB CE
16 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
17 ATILALlNS PFL AM
18 AUGUSTO NARDES PPB RS
19 BADU PICANÇO PL AP

20 CABO JÚLIO PST MG
21 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
22 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN
23 CARLOS BATATA PSDB PE
24 CELCITA PINHEIRO PFL MT

25 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
26 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

27 CORAUCI SOBRINHO PFL SP
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Ofício n° 219/2001

Brasília, 22 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado João Sam
paio e Outros, que "Dá nova redação ao art. n, insti
tuindo nova regra para o segundo turno nas eleições
para Presidente, Governador e Prefeitos de Municípi
os com mais de duzentos mil eleitores", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

171 assinaturas confirmadas;

9 assinaturas não confirmadas;

2 deputados licenciados;

43 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 111
Dos Estados Federados

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Go
vernador de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em pri
meiro turno, e no último domingo de outubro, em se
gundo turno, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a posse ocorre
rá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, obser
vado, quanto ao mais, o disposto no art.77.

'Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constituci
onal nO 16, de 4-6-1997.

§ 1° Perderá o mandato o Governador que assu
mir outro cargo ou função na administração pública
direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de

concurso público e observado o disposto no art.38,
1,IVe V.

-Primitivo parágrafo único renumerado para § 1° pela
Emenda Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

§ 2° Os subsídios do Governador, do Vice-Go
vernador e dos Secretários de Estado serão fixados
por lei de iniciativa da Assembléia legislativa, obser
vado o que dispõem os arts. 37, Xl 39, § 4°, 150, 11,
153, 111, e 153, § 2°, I

, § 2° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998.

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons
tituição do respectivo Estado e os seguintes precei
tos:

I - eleição do Prefe~o,do Vice-Prefeito e dos Ve
readores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o Pais;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito reali
zada no primeiro domingo de outubro do ano anterior
ao término do mandato dos que devam suceder, apli
cadas as regras do art.77 no caso de Municípios com
mais de duzentos mil eleitores;

- inciso " com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 16, de 4-6-1997.

111- posse do Prefeito e do Vice-Prefe~ono dia 1°
de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do Município, observados os seguintes limi
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos Municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4°,150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso V com redação dada pela Emenda constitucional
nO 19, de 4-6-1998.

VI - O subsidio dos Vereadores será fixado pe
las respectivas Câmaras Municipais em cada legis
latura para a subseqüente, observado o que dispõe



CAPílTUlO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias le

gislativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sitio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.
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esta Constituição, observados os critérios estabele- X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
cidos na respectiva lei Orgânica e os seguintes limi- Justiça;
tes máximos: " Item renumerado pela Emenda Constitucional nO " de

"Inciso VI, caput, com redação dada pela Emenda Consti- 31/03/11992.

tucional nO 25, de 14-2-2000. XI - organização das funções legislativas e fis-
a) em Municípios de até dez mil habitantes, o calizadoras da Câmara Municipal;

subsidio máximo dos Vereadores corresponderá a " Item renumerado pela Emenda Constitucional n01, de
vinte por cento do subsidio dos Deputados Estadua- 31-3-1992.

is; XII - cooperação das associações representa-
" Alínea "a" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, tivas no planejamento municipal;

de 14-2-2000. " Item renumerado pela Emenda Constitucional nO " de
b} em Municípios de dez mil e um a cinqüenta 31-3-1992.

mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores XIII - iniciativa popular de projetos de lei de in-
corresponderá a trinta por cento do subsidio dos De- teresse especifico do Município, da cidade ou de ba-
putados Estaduais; irros, através de manifestação de, pelo menos, cinco

" Alínea "b" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, por cento do eleitorado;
de 14-2-2000. " Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de

c} em Municípios de cinqüenta mil e um a cem 31-3-1992.

mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores XIV - perda do mandato do Prefeito, nos ter-
corresponderá a quarenta por cento do subsidio dos mos do art 28, parágrafo único.
Deputados Estaduais; • Item renumerado pela Emenda Constitucional n° " de

• Alínea "c" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, 31-3-1992.
de 14-2-2000.

d} em Municípios de cem mil e um a trezentos
mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinqüenta por cento do subsidio
dos Deputados Estaduais;

" Alínea "d" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25.
de 14-2-2000.

e} em Municípios de trezentos mil e um a qui
nhentos mil habitantes, o subsidio máximo dos Ve-
readores corresponderá a sessenta por cento do
subsidio dos Deputados Estaduais;

• Alínea "e" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25,
de 14/02.2000.

f} em Municípios de mais de quinhentos mil
habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores cor
responderá a setenta e cinco por cento do subsidio
dos Deputados Estaduais;

• Alínea 'f" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25,
de 14-2-2000.

VII - O total da despesa com a remuneração
dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante
de 5% (cinco por cento) da receita do município;

• Item VII acrescentado pela Emenda Constitucional nO "
de 31-3-1992.

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato
e na circunscrição do Município;

• Item renumerado pela Emenda Constitucional nO " de
31-3-1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dis
posto nesta Constituição para os membros do Con
gresso Nacional e, na Constituição do respectivo
Estado, para os membros da Assembléia legislati
va;

• Item renumerado pela Emenda Constitucional n° " de
31-3-1992.
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§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não ti-
de emenda tendente a abolir: ver assumido o cargo, este será declarado vago.

I - a forma federativa de Estado; .
li - o voto direto, secreto, universal e periódi- ..

co;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

CAPíTULO li
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Pre
sidente da República realizar-se-á, simultaneamen
te, no primeiro domingo de outubro, em primeiro tur
no, e no último domingo de outubro, em segundo
turno, se houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.

• Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitu
cional nO 16.

§ 10 A eleição do Presidente da República im
portará a do Vice Presidente com ele registrado.

§ 2° Será considerado eleito Presidente o can
didato que, registrado por partido político, obtiver a
maioria absoluta de votos, não computados os em
branco e os nulos.

§ 3° Se nenhum candidato alcançar maioria
absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição
em até vinte dias após a proclamação do resultado,
concorrendo os dois candidatos mais votados e con
siderando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos válidos.

§ 40 Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.

§ 5° Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer, em segundo lugar, mais de um candi
dato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais
idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da
República tomarão posse em sessão do Congresso
Nacional, prestando o compromisso de manter, de
fender e cumprir a Constituição, observar as leis,
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar
a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da
data fixada para a posse, o Presidente ou o

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 450, DE 2001

(Da Sra. Elcione Barbalho e outros)

Dá nova redação ao art. 6° da Cons
tituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. único. O art. 6° passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 6° São direitos sociais a educa
ção, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infân
cia, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição."

Justificação

A questão da fome, no Brasil, é crônica e extre
mamente grave. Convivemos com milhões de desnu
tridos há décadas e este problema não tem sido en
frentado com a prioridade e força necessárias.

Na verdade, a falta de alimentos para boa par
cela de nossa gente tem sido objeto de ações fráge
is e que sofrem sempre solução de continuidade. As
instâncias administrativas responsáveis pelo comba
te à fome, seja no âmbito federal, estadual ou muni
cipal, jamais dispuseram de poder e recursos sufici
entes para reverter a triste realidade brasileira.

Jamais em nosso País o tema de Alimentação
recebeu a importância devida, mesmo nas platafor
mas eleitorais dos partidos políticos. levantam-se,
sempre, as bandeiras da Saúde e da Educação, ja
mais a da Alimentação.

Sem dúvida, um grande equívoco. Não seriam
os Problemas de saúde e da educação decorrentes,
em grande parte, da falta de alimentação? Este
mesmo raciocínio se aplica à segurança pública. Os
estudos são unânimes em estabelecer a relação
fome - violência.

Essa grande falha na condução das políticas
sociais é identificada na administração pública, nos
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios
e na legislação. Neste caso, o exemplo maior é a
não inclusão na Carta Magna da alimentação como
um dos direitos sociais.
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Assim, consideramos da maior importância
corrigir este grave erro que se arra~ta .por déc~~as,
começando por incluir dentre os direitos SOCiaiS a
Alimentação como um marco para que out.ras mu
danças se processem no âmbito do Executivo e se
estendam para toda sociedade.

É indiscutível que se investirmos no combate à
fome economizaríamos recursos e sofrimentos.

Diante do exposto, conclamamos os ilustres pa
res a apoiar esta Proposta de Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Elcione Barbalho, PMDB - PA.

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: POMPEO DE MATTOS E OUTROS

Data de Apresentação: 27/11/01

Ementa: Altera a redação do inciso IV, do art. 29 da Constituição Federal.
estabelecendo a competência das leis orgânicas municipais para a
fixação do número de vereadores, dentro dos limites
constitucionais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 172
--- -- -- ------~-- -~-

Nao Conferem 000
------- ---------

Fora do Exerclcio 004
~~---------- ----
Repetidas 084------ ----~--- --------~

.lIeglveis 0__ _O~

Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFL PR
2 ADÃO PRETTO PT RS
3 AIRTON DIPP PDT RS
4 ALBERTO FRAGA PMDB DF
5 ALMEIDA DE JESUS Pl CE
6 ANACORSO PT RS
7 ANGELA GUADAGNIN PT SP
8 ANíBAL GOMES PMDB CE
9 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
10 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP
11 ANTONIO JORGE PTB TO
12 ARACELY DE PAULA PFL MG
13 ARISTON ANDRADE PFl BA
14 ARNON BEZERRA PSDB CE
15 ARYKARA PTB SP
16 BABÁ PT PA
17 BISPO RODRIGUES PL RJ
18 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
19 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
20 CARLlTO MERSS PT SC
21 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN
22 CARLOS DUNGA PTB PB
23 CARLOS SANTANA PT RJ
24 CLEUBER CARNEIRO PFl MG
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28 CORIOLANO SALES PMDB BA
29 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
30 CUNHA BUENO PPB SP
31 DARClslO PERONDI PMDB RS
32 DE VELASCO PSL SP
33 DELFIMNETIO PPB SP
34 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
35 DINO FERNANDES PPB RJ
36 DJAlMAPAES PSB PE
37 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
38 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 EDINHO BEZ PMDB SC
41 EDIR OLIVEIRA PTB RS
42 EDMAR MOREIRA PPB MG
43 EDUARDO CAMPOS PSB PE
44 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
45 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
46 EULER RIBEIRO PFL AM
47 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
4B EURlpEDES MIRANDA PDT RO
49 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
50 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
51 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
52 FÁTIMA PELAES PSDB AP
53 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
54 FERNANDO FERRO PT PE
55 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
56 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
57 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
58 HÉLIO COSTA PMDB MG
59 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
60 IARA BERNARDI PT SP
61 IÉDIOROSA PFL RJ
62 INALDO LEITÃO PSDB PB
63 IRIS SIMÔES PTB PR
64 IVAN PAIXÃO PPS SE
65 JAIR BOLSONARO PPB RJ
66 JAIR MENEGUELLI PT SP
67 JAQUES WAGNER PT BA
68 JOÃO CAlDAS PL AL
69 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
70 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
71 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
72 JOAOTOTA PPB AC
73 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
74 JORGE ALBERTO PMDB SE
75 JORGE BITIAR PT RJ
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76 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC
77 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
78 JOSÉ DE ABREU PTN SP
79 JOSÉ GENOINO PT SP
80 JOSÉ INDIO PMDB SP
81 JOSÉJANENE PPB PR
B2 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE
83 JOSÉ PIMENTEL PT CE
84 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
85 JUQUINHA PL GO
86 LAURA CARNEIRO PFL RJ
B7 UNO ROSSI PSDB MT
B8 LUCIANO CASTRO PFL RR
89 LUCIANO ZICA PT SP

90 LUIS BARBOSA PFL RR
91 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
92 LUISINHO PPB RJ
93 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
94 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
95 LUIZ FERNANDO PPB AM
96 LUIZ PIAUHYUNO PSDB PE
97 LUIZ SÉRGIO PT RJ

9B MANOEL VITÓRIO PT MS
99 MARCELO BARBIERI PMDB SP

100 MARCELO CASTRO PMDB PI
101 MÁRCIO BITTAR PPS AC

102 MÁRCIO MATOS PTB PR

103 MARCOS AFONSO PT AC

104 MARCOS CINTRA PFL SP

105 MARCOS DE JESUS PL PE

106 MARCOS LIMA PMDB MG

107 MARIA ELVIRA PMDB MG

108 MARISA SERRANO PSDB MS

109 MAX ROSENMANN PMDB PR

110 MEDEIROS PL SP

111 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

112 MICHEL TEMER PMDB SP

113 MIRIAMREID PSB RJ

114 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

115 MURILO DOMINGOS PTB MT

116 NEIVA MOREIRA POT MA

117 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

118 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

119 NEUTON LIMA PFL SP

120 NILMÁRIO MIRANDA PT MG

121 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

122 ODluo BALBINOTTI PSDB PR

123 OUMPIO PIRES PDT MG
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124 ORLANDO DESCONSI
125 ORLANDO FANTAZZINI
126 OSMÂNIO PEREIRA
127 OSVALDO BIOLCHI
128 OSVALDO REIS
129 PADRE ROQUE
130 PAULO BRAGA
131 PAULO GOU~
132 PAULO KOBAYASHI
133 PAULO MARINHO
134 PAULO ROCHA
135 PEDRO CHAVES
136 PEDRO CORRl:A
137 PEDRO EUGl::NIO
138 PEDRO VALADARES
139 PHILEMON RODRIGUES
140 PINHEIRO LANDIM
141 RAFAEL GUERRA
142 RENATO VIANNA

143 RICARDO BERZOINI
144 RITA CAMATA
145 ROBERTO ARGENTA
146 ROBERTO PESSOA
147 RODRIGO MAIA
148 ROMEU QUEIROZ
149 RONALDO VASCONCELLOS
150 RUBENS FURLAN
151 SALATIEL CARVALHO
152 SALOMÃO CRUZ
153 SALOMÃO GURGEL
154 SANTOS FILHO
155 SAULO PEDROSA
156 SERAFIM VENZON
157 SÉRGIO BARROS
158 SÉRGIO MIRANDA
159 SÉRGIO NOVAIS
160 SÉRGIO REIS
161 SEVERINO CAVALCANTI

162 SIMÃO SESSIM
163 TELMA DE SOUZA
164 TETÉ BEZERRA
165 THEMlsTOCLES SAMPAIO
166 VALDEMAR COSTA NETO
167 VANESSA GRAZZIOTIN
168 VITTORIO MEDIOU
169 WAGNER ROSSI
170 WAGNER SALUSTIANO
171 WALTER PINHEIRO

PT
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PT
PFL
PFL
PSDB
PFL

PT
PMDB
PPB
PT
PSB
PL
PMDB
PSDB
PMDB
PT
PMDB
PHS
PFL
PFL
PTB
PL

PPS
PMDB
PFL
PDT
PFL
PSDB
PDT
PSDB
PCcIoB
PSB
PTB
PPB

PPB
PT
PMDB
PMDB
PL
PCdoB
PSDB
PMDB
PPB
PT

RS
SP
MG
RS
TO
PR
BA
SC
SP
MA
PA

GO
PE
PE

SE
MG
CE
MG
SC
SP
ES
RS
CE
RJ
MG
MG

SP
PE
RR
RN
PR
BA
SC
AC
MG
CE
SE
PE

RJ
SP
MT
PI
SP
AM
MG
SP
SP
BA
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172 VVANDERLEV IVIARTINS
173 VVELINTON FAGUNDES
174 VVELLINGTON DIAS
175 VEOA CRUSIUS
176 ZE:;. GOMES DA ROCHA
177 ZENALOO COUTINHO

PSB
PL
PT
PSOB
PMOB
PSOB

RJ
MT
PI
RS
GO
PA

1

Assi..a1:uras que Não Co...·ere...
JURANDIL JUAREZ PMOB AP

Assina1:uras de Depu1:ados(as) Cora do Exercício
1 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

Ofício n° 220/2001

Brasília, 23 de novembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição da Sra. Deputada Elcione
Barbalho e Outros, que "Dá nova redação ao art. 6° da
Constituição Federal", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

177 assinaturas confirmadas;
001 assinatura não confirmada;
001 deputado licenciado.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou
za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

• Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nO
26, de 14-2-2000.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

Seção VIII
Do Processo Legislativo

Subseção II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11- do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
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cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 452, DE 2001

(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Altera a redação do inciso IV, do art.
29 da Constituição Federal, estabelecen
do a competência das leis orgânicas mu
nicipais para a fixação dos números de
vereadores, dentro dos limites constitu
cionais.

(Apense-se ao Pec-353/2001)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica alterada a redação do "inciso IV, do

art. 29 da Constituição Federal, que passa a ter a se
guinte redação:

Art. 29 .
IV - número de vereadores fixado na

Lei Orgânica Municipal, observados os se
guintes limites:

a) ..
b) .
c) .

Justificação

A presente proposta busca finalizar uma polêmi
ca existente desde a promulgação da Constituição
Federal, de 1988, e a conseqüente elaboração das
Leis Orgânicas dos municípios, que fixou os limites
das composições das Câmaras Municipais de Verea
dores e os números específicos de edis em cada mu
nicípio, respectivamente. O art. 29, inciso IV, da CF,
criou o princípio da proporcionalidade que deveria
existir entre a população do município e o número de
vereadores. Tal regra pode ser considerada conflitan
te com o restante do texto constitucional, a medida
que a Carta Magna de 1988, estabeleceu o município
como ente federativo, recebendo elevado grau de au
tonomia.

A falta de um entendimento pacífico do que pre
tendia o constituinte vem provocando, ao longo dos
anos, embates jurídicos freqüentes, sem que se en
contre uma norma ou parâmetro definitivo.

A iniciativa de promotores e magistrados, de
reduzir o número de vereadores ainda, agride a pró
pria lei, pois, arrebata mandatos conquistados legi
timamente, castrando a vontade de cidadãos, mani
festada, claramente, através do voto. E inadmissível
que se busque dar interpretação à Carta Magna,
por meios que atentem contra o próprio direito do
detentor de mandato e contra a manifestação explí
cita do eleitor.

Assim, apresento o texto acima visando a re
gulamentação constitucional do número de verea
dores. A proposta presume acabar com a polêmica,
transferindo, definitiva e inequivocamente, para as
leis orgânicas a fixação do número de vereadores.
Cabe salientar, que este caminho, além de preser
var a autonomia dos municípios, coaduna com o es
pírito da Emenda Constitucional n° 25, que estabe
leceu como critério fundamental para se fixar núme
ro de cadeiras nos legislativos o parâmetro financei
ro. Ou seja, nenhum município poderá gastar mais
do que nela previsto com o pagamento de salários
de vereadores.

Na certeza de que a referida matéria deve ser
debatida e bem resolvida antes do início da próxima
legislatura é que defendo sua breve tramitação

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Pompeu de Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder
da Bancada PDT
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Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: POMPEO DE MATTOS E OUTROS

Data de Apresentação: 27111/01

Ementa: Altera a redação do inciso IV, do art. 29 da Constituição Federal,
estabelecendo a competência das leis orgânicas municipais para a
fixação do número de vereadores, dentro dos limites
constitucionais.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: Confirmadas 172
----, --- ----~-------~-------~

Não Conferem 000
-_._--~--_., --,- -- .-------_.~------ ._-~--------'

Fora do Exercício 004---- .--_.._----._------

Repetidas 084
----~----_.~--- ~.

Ilegíveis 003

Retiradas 000,
---------'- ---~----_.._--~-------~

- --" ..---- --/---------------------------------_._.._-------~---~-~----------------~-- -~_.- ._---_._'.,._--

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION PFl PR

2 ADÃOPRETIO PT RS

3 AIRTON DIPP POI RS

4 ALBERTO FRAGA PMDB DF

5 ALMEIDA DE JESUS Pl CE

6 ANACORSO PT RS

7 ANGELA GUADAGNIN PT SP

8 ANíBAL GOMES PMDB CE

9 ANTÔNIO DO VALLE PMOB MG

10 ANTONIO FEIJÃO PSOB AP

11 ANTÔNIO JORGE PTB TO

12 ARACELY DE PAULA PFL MG

13 ARISTON ANDRADE PFL BA

14 ARNON BEZERRA PSDB CE

15 ARYKARA PTS SP

16 BABÁ PT PA

17 BISPO RODRIGUES PL RJ

18 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB MG

19 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

20 CARUTO MERSS PT SC

21 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN

22 CARLOS DUNGA PTS PB

23 CARLOS SANTANA PT RJ

24 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
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25 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
26 CLOVIS VOLPI PV SP
27 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
28 CORIOLANO SALES PMDB BA
29 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ
30 COSTA FERREIRA PFl MA
31 CUSTÓDIO MATIOS PSDB MG
32 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
33 DE VELASCO PSL SP
34 OrNO FERNANDES PPB RJ
35 DIVALDO SURUAGY PST AL
36 DJALMAPAES PSB PE
37 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
38 DR. HÉLIO POT SP
39 DUILlO PISANESCHI PTB SP
40 EDINHO BEZ PMOB SC
41 EDIR OLIVEIRA PTB RS
42 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
43 ELIAS MURAD PSDB MG
44 ELlSEU MOURA PPB MA
45 ELISEU RESENDE PFL MG
46 ENIVALOO RIBEIRO PPB PB
47 ESTHER GROSSI PT RS
48 EULER MORAIS PMDB GO
49 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
50 EURICO MIRANDA PPB RJ
51 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
52 FERNANDO CORUJA PDT SC
53 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
54 FETIER JUNIOR PPB RS
55 FLAvlOARNS PT PR
56 FRANCISCO GARCIA PFL AM
57 FRANCISTCNIO PINTO PFL BA
58 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
59 GEOVAN FREITAS PMDB GO
60 GERSON PERES PPB PA
61 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
62 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
63 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
64 HAROLDO LIMA PCdoB BA
65 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
66 HENRIQUE FONTANA PT RS
67 IBRAHIM ABI-ACKEl PPB MG
68 IÉDIOROSA PFL RJ
69 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
70 IVANIO GUERRA PFL PR
71 JAIME MARTINS PFL MG
72 JAIR BOLSONARO PPB RJ
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73 JOÃO CALDAS PL AL
74 JOÃO COLAÇO PSDB PE
75 JOÃO COSER PT ES
76 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
77 JOÃO MAGNO PT MG
78 JOÃO MATOS PMDB SC
79 JOÃO MENDES PFL RJ
80 JOÃO PAULO PT SP
81 JOÃO TOTA PPB AC
82 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
83 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
84 JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL ES
85 JOSÉ CHAVES PMDB PE
86 JOSÉ EGYDIO PFL RJ
87 JOSÉJANENE PPB PR
88 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
89 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
90 JOSÉ PIMENTEL PT CE
91 JOSÉ ROCHA PFL BA
92 JOSÉ THOMAZ NONÓ PFL AL
93 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

94 JUQUINHA PL GO

95 JURANDIL JUAREZ PMDB AP

96 KINCAS MAnos PSB SP
97 LAVOISIER MAIA PFL RN

98 LÉO ALCÃNTARA PSDB CE
99 L1NCOLN PORTELA PSL MG
100 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
101 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
102 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
103 LUIZ FERNANDO PPB AM
104 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ

105 LUIZ SÉRGIO PT RJ

106 MARCELO BARBIERI PMDB SP
107 MARCELO CASTRO PMDB PI

108 MARCONDES GADELHA PFL PB

109 MARCOS ROLlM PT RS

110 MARIA DO CARMO LARA PT MG
111 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG

112 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG

113 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE

114 MAURO BENEVIDES PMDB CE
115 MAURO LOPES PMDB MG
116 MILTON MONTI PMDB SP
117 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

118 MORONI TORGAN PFL CE
119 MURILO DOMINGOS PTB MT

120 MUSSA :JEMES PFL PI

Fevereiro de 2002
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169 WELLlNGTON DIAS
170 WILSON BRAGA
171 YVONILTON GONÇALVES
172 ZILA BEZERRA

PT
PFL
PFL
PTB

PI
PB
BA
AC

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE
2 JOÃO RIBEIRO PFL TO
3 MARIA ABADIA PSDB DF
4 MATTOS NASCIMENTO PST RJ

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON OIPP PDT RS
2 ANGELA GUADAGNIN PT SP
3 ANTÓNIO JORGE PTB TO
4 ANTONIO JORGE PTB TO
5 ANTÓNIO JORGE PTB TO
6 ARNON BEZERRA PSDB CE
7 ARNON BEZERRA PSDB CE
8 BABA PT PA
9 BONIFAclO DE ANDRADA PSDB MG
10 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
11 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
12 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
13 CARLlTO MERSS PT SC
14 CARLOS DUNGA PTB PB
15 CLOVIS VOLPI PV SP
16 CLOVIS VOLPI PV SP
17 CONFUCIO MOURA PMDB RO
18 CORIOLANO SALES PMDB BA
19 CORIOLANO SALES PMDB BA
20 CORIOLANO SALES PMOB BA
21 CORNELlO RIBEIRO PL RJ
22 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
23 DINO FERNANDES PPB RJ
24 DR. HÉLIO PDT SP
25 DR. HELIO POT SP
26 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
27 EDUARDO BARBOSA PSOB MG
28 ELIAS MURAD PSDB MG
29 ELIAS MURAD PSDB MG
30 ELIAS MURAD PSOB MG
31 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
32 ENIVALOO RIBEIRO PPB PB
33 ESTHER GROSSI PT RS
34 EURICO MIRANDA PPB RJ
35 EUR!PEOES MIRANDA PDT RO
36 FERNANDO CORUJA PDT SC
37 FRANCISCO GARCIA PFL AM
38 FRANCISCO GARCIA PFl AM
39 FRANCISCO GARCIA PFL AM
40 FRANCISCO GARCIA PFL AM
41 FRANCISTÓNIO PINTO PFL BA
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42 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
43 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
44 GEOVAN FREITAS PMDB GO
45 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
46 HELENILOO RIBEIRO PSDB AL
47 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

48 .ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
49 ILOEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
50 . JAIR BOLSONARO PPB RJ
51 JOÃO TOTA PPB AC
52 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
53 JOSÉ EGYDIO PFL RJ
54 JURANDIL JUAREZ PMOB AP
55 KINCAS MATTOS PSB SP
56 LAVOISIER MAIA PFL RN
57 LAVOISIER MAIA PFL RN
58 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
59 lINCOLN PORTELA PSL MG
60 l1NCOLN PORTELA PSL MG
61 L1NCOLN PORTELA PSL MG
62 L1NCOLN PORTELA PSL MG
63 LUIZ FERNANDO PPB AM
64 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
65 LUIZ StRGIO PT RJ
66 MAURllIO FERREIRA LIMA PMDB PE
67 MAURO LOPES PMDB MG
68 MAURO LOPES PMDB MG
69 MURILO DOMINGOS PTB MT
70 MURILO DOMINGOS PTB MT
71 NEIVA MOREIRA PDT MA
72 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
73 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
74 ORLANDO DESCONSI PT RS
75 OSMAR SERRAGlIO PMDB PR
76 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
77 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
78 PEDRO NOVAIS PMDB MA
79 RENATO VIANNA PMDB SC
80 ROORIGO MAIA PFL RJ
81 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
82 SAULO COELHO PSDB MG
63 SAULO COELHO PSDB MG
84 SAULO PEDROSA PSDB BA
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Ofício n° 231 /2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Pompeo de
Mattos e Outros, que Altera a redação do inciso IV, do
art. 29 da Constituição Federal, estabelecendo a
competência das leis orgânicas municipais para a fi
xação do número de vereadores, dentro dos limites
constitucionais, contém número suficiente de signatá
rios, constando a referida proposição de:

172 assinaturas confirmadas:
4 deputados licenciados:
84 assinaturas repetidas;
3 assinaturas ilegíveis.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPITULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Cons
tituição do respectivo Estado e os seguintes precei
tos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, para mandato de quatro anos, median
te pleito direto e simultâneo realizado em todo o
Pais;

11 - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito reali
zada no primeiro domingo de outubro do ano anteri
or ao término do mandato dos que devam suceder,

aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípi
os com mais de duzentos mil eleitores;

- Inciso /I com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 16, de 4-6-1997.

111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia
10 de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do Município, observados os seguintes limi
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um
nos Municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quaren
ta e um nos Municípios dc mais de um milhão e me
nos de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 40,150,11,153,111, e 153, § 20, I;

- Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

VI - O subsídio dos Vereadores será fixado pe
las respectivas Câmaras Municipais em cada legisla
tura para a subseqüente, observado o que dispõe
esta

Constituição, observados os critérios estabele
cidos na respectiva lei Orgânica e os seguintes limi
tes máximos:

-Inciso VI caput, com redação dada pela Emenda Consti
tucional nO 25, de 14-2-2000.

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsidio máximo dos Vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsidio dos Deputados Estaduais;

-Alinea "a" acrescida pela Emenda Constitucional n025, de
14-2-2000.

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores
corresponderá a trinta por cento do subsidio dos De
putados Estaduais;

-Alínea "b" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25,
de 14-2-2000.

c) em Municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

-Alínea "e" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25,
de 14-2-2000.

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinqüenta por cento do subsidio dos
Deputados Estaduais;



Altera o inciso VI do Art. 29 e Acres
centa o Art. 29-A à Constituição Federal,
que dispõem sobre limites de despesas
com o Poder Legislativo Municipal.

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° O inciso VI do art. 29 da Constituição Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 .
"VI - o subsídio dos Vereadores será

fixado pelas respectivas Câmaras Municipa
is em cada legislatura para a subseqüente,
observado o que dispõe esta Constituição,
observados os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os seguintes limi
tes máximos:" (NR)

"a) em Municípios de até dez mil habi
tantes, o subsidio máximo dos Vereadores
corresponderá a vinte por cento do subsidio
dos Deputados Estaduais;" (AC) AC =
acréscimo.

"b) em Municípios de dez mil e um a
cinqüenta mil habitantes o subsídio máximo
dos Vereadores corresponderá a trinta por
cento do subsídio dos Deputados Estaduais;"
(AC)

"c) em Municípios de cinqüenta mil e
um a cem mil habitantes, o subsidio máximo
dos Vereadores corresponderá a quarenta
por cento do subsidio dos Deputados Esta
duais;" (AC)

"d) em Municípios de cem mil e um a
trezentos mil habitantes, o subsidio máximo
dos Vereadores corresponderá a cinqüenta
por cento do subsídio dos Deputados Esta
duais;" (AC)

"e) em Municípios de trezentos mil e
um a quinhentos mil habitantes, o subsídio
máximo dos Vereadores corresponderá a
sessenta por cento do subsidio dos Deputa
dos Estaduais;" (AC) "f) em Municípios de
mais de quinhentos mil habitantes, o subsi
dio máximo dos Vereadores corresponderá
a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;" (AC)
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"Alínea "d" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25, EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25, DE 2000
de 14-2-2000.

e) em Municípios de trezentos mil e um a qui
nhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Verea
dores corresponderá a sessenta por cento do subsi
dio dos Deputados Estaduais;

"Alínea "e" acrescida pela Emenda Constitucional nO 25,
de 14-2-2000.

f) em Municípios de mais de quinhentos mil ha
bitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corres
ponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

"Alínea ",. acrescida pela Emenda Constitucional n° 25, de
14-2-2000.

VII - O total da despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o montante de
5% (cinco por cento) da receita do município;

" Item VII acrescentado pela Emenda Constitucional nO 1,
de 31-3-1992.

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e
na circunscrição do Município;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos
to nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e, na Constituição do respectivo Estado,
para os membros da Assembléia Legislativa;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional n° 1, de
31/031992.

XII- cooperação das associações representati
vas no planejamento municipal;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31/31992.

XIII- iniciativa popular de projetos de lei de inte
resse específico do Município, da cidade ou de bair
ros, através de manifestação de, pelo menos, cinco
por cento do eleitorado;

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos
do art. 28, parágrafo único.

" Item renumerado pela Emenda Constitucional nO 1, de
31-3-1992.



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 453, DE 2001

(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos e outros)

Dá nova redação ao caput do art. 38
da Constituição Federal.

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

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do disposto no § 3° do
art.60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:

Art. 1° O caput do art. 38 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 38. Ao servidor público, em exercício de
mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposi
ções:"

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

O ordenamento jurídico brasileiro classifica a
administração pública em administração direta, indi
reta e fundacional. As atividades desempenhadas em
quaisquer destes níveis são caracterizadas como
"serviço público", ou seja, de interesse coletivo, visan
do ao progresso econômico e ao bem-estar social.
Neste sentido, todas as entidades da administração
direta, indireta ou fundacional equiparam-se, em últi
ma instância, em direitos e obrigações.

O sistema jurídico-constitucional quando se re
fere à administração pública sempre agrega adminis
tração direta, indireta e fundacional: art. 22-XXVII; art.
37-caput; art. 165, § 5°_I; art. 169, § 1° e outros.

A Emenda Constitucional n° 19/98 alterações
em vários dispositivos, sempre retirando a "indireta".
Dentre outros, destacamos: art. 22-XXVII, art.37-ca
put e implicitamente a nova redação dada ao art. 38.

No caso do art. 38 da Constituição, a redação
dada Nacional Constituinte era abrangente. Refe
ria-se ao de modo geral, sem estabelecer qualquer
restrição. dada pela EC. nO 19/98, o contido naquele
dispositivo aplicado, tão-somente, para os servidores
da direta, autárquica e fundacional, ficando de fora,
empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista.

Esta restrição tem causado intransponíveis
óbices, principalmente na constituição .da.s C~maras

Legislativas Municipais. Muitos profissionais que
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Art 2° A Constituição Federal passa a Secretário. - Senador Nabor Júnior, 3° Secretário. -
vigorar acrescida do seguinte art. 29-A: Senador Casildo Maldaner, 4° Secretário.

"Art. 29-A. O total da despesa do Po
der Legislativo Municipal, incluídos os subsí
dios dos Vereadores e excluídos os gastos
com inativos, não poderá ultrapassar os se
guintes percentuais, relativos ao somatório
da receita tributária e das transferências
previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158
e 159, efetivamente realizado no exercício
anterior:" (AC)

"I - oito por cento para Municípios com
população de até cem mil habitantes;" (AC)

"11 - sete por cento para Municípios
com população entre cem mil e um e trezen
tos mil habitantes;" (AC)

"111 - seis por cento para Municípios
com população entre trezentos mil e um e
quinhentos mil habitantes;" (AC)

"IV - cinco por cento para Municípios
com população acima de quinhentos mil ha
bitantes." (AC)

"§ 1° A Câmara Municipal não gastará
mais de setenta por cento de sua receita
com folha de pagamento, incluído o gasto
com o subsídio de seus Vereadores." (AC)

"§ 2° Constitui crime de responsabili
dade do Prefeito Municipal:" (AC)

"I - efetuar repasse que supere os limi
tes definidos neste artigo;" (AC)

"11 - não enviar o repasse até o dia vin
te de cada mês; ou" (AC)

"111 - enviá-lo a menor em relação à
proporção fixada na Lei Orçamentária." (AC)

"§ 3° Constitui crime de responsabili
dade do Presidente da Câmara Municipal o
desrespeito ao § 1° deste artigo." (AC)

Art. 3° Esta Emenda Constitucional en
tra em vigor em 1° de janeiro de 2001.

Brasília, em 14 de fevereiro de 2000
Mesa da Câmara dos Deputados. - Deputado

Michel Temer, Presidente. - Deputado Heráclito
Fortes, 1° Vice-Presidente. - Deputado Severino Ca
valcanti, 2° Vice-Presidente. - Deputado Ubiratan
Aguiar, 1° Secretário. - Deputado Nelson Trad, 2°
Secretário. - Deputado Jaques Wagner, 3° Secretá
rio. - Deputado Efraim Morais, 4° Secretário

Mesa do Senado Federal - Senador Antônio
Carlos Magalhães, Presidente. - Senador Geraldo
Melo, 1° Vice-Presidente. - Senador Ademir Andra
de, 2° Vice-Presidente. - Senador Ronaldo Cunha
Lima, 1° Secretário. - Senador Carlos Patrocínio, 2°
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têm vínculo empregatício com empresas públicas ou propõe a volta à redação dada pelo Poder Constitu-
sociedades de economia mista ficam praticamente inte originário ao caput do art. 38 da Constituição
impedidos de exercer mandato eletivo já que não Federal. No nosso entender, a redação dada àquele
lhe é mais facultado manter o seu cargo e optar pela dispositivo pela Assembléia Nacional Constituin-
sua remuneração e, o que é mais importante: as co- te/ANC é mais condizente com a realidade dos mu-
munidades ficam privadas de ter como seus repre- nicípios brasileiros.
sentantes, na Câmara Municipal, profissionais da Dada a relevância da Proposta, esperamos
maior competência, com uma experiência profissio- contar com o apoio dos nobres Pares na sua rápida
nal acumulada e uma vivência comprovada com os tramitação e aprovação.
problemas locais. Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. -

A alteração sugerida na PEC que estamos en- Deputado Raimundo Gomes de Matos.
caminhando à apreciação do Congresso Nacional

j

, SGM - SECAP (7503)
: 06/12/01 12:43:05

ConCerência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

EIDenta:

PEC

RAIMUNDO GOMES DE MATOS E OUTROS

27/11101

Dá nova redação ao caput do art. 38 da Constituição FederaL

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: 'Confirmadas 188
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'Retiradas 000

Assinaturas ConfirDladas
1 AGNELO QUEIROZ PCdoB
2 AIRTON OIPP POT
3 ALBERTO FRAGA PMDB
4 ALEX CANZIANI PSOB
5 ALMIR SÁ PPB
6 ANíBAL GOMES PMOB
7 ANTÔNIO DO VALLE PMOB
8 ANTONIO FEIJAo PSOB
9 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB
10 ARACELY DE PAULA PFL
11 ARISTON ANDRADE PFL
12 ARMANDO ABILlO PSDB
13 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
14 ARNON BEZERRA PSDB
15 ARY KARA PTB
16 ÁTILA LIRA PSDB
17 AUGUSTO FARIAS PPB
18 AUGUSTO FRANCO PSOB
19 A.UGUSTO NA.RDES PPB
20 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSOB
21 CABO JÚLIO PST
22 CANDINHO MATTOS PSOB
23 CARLOS BATATA PSOB
24 CARLOS SANTANA PT
25 CEZAR SCHIRMER PMOB
26 CHICO DA PRINCESA PSOB
27 CIRO NOGUEIRA PFL

DF
RS
DF
PR
RR
CE
MG
AP
MA
MG
BA
PB
SP
CE
SP
PI
AL
SE
RS
MG
MG
RJ
PE
RJ
RS
PR
PI
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28 CLOVIS VOLPI PV SP
29 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
30 CORNÉL/O RIBEIRO PL RJ
31 COSTA FERREIRA PFL MA
32 CUSTÓDIO MAnos PSDB MG
33 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
34 DANILO DE CASTRO PSDB MG
35 DARCíSIO PERONDI PMDB RS
36 DE VELASCO PSL SP
37 DILCEU SPERAFICO PPB PR
38 DINO FERNANDES PPB RJ
39 DJALMA PAES PSB PE
40 DR BENEDITO DIAS PPB AP
41 DUILlO PISANESCHI PTB SP
42 EBERSILVA PST RJ
43 EDINHO BEZ PMDB SC
44 EDIR OLIVEIRA PTB RS

45 EDMAR MOREIRA PPB MG

46 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

47 EDUARDO SEABRA PTB AP

48 ELIAS MURAD PSDB MG

49 ELlSEU MOURA PPB MA

50 ELlSEU RESENDE PFL MG

51 EMERSON KAPAZ PPS SP

52 ENIO BACCI POT RS

53 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB

54 EUJÁCIO SIMÕES PL BA

55 EULER MORAIS PMDB GO

56 FERNANDO CORUJA PDT SC

57 FERNANDO DINIZ PMDB MG

58 FERNANDO GABEIRA PT RJ

59 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

60 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

61 FLAvlOARNS PT PR

62 FRANCISCO GARCIA PFL AM

63 FRANCISTÓNIO PINTO PFL BA

64 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

65 GEOVAN FREITAS PMDB GO

66 GERALDO MAGELA PT DF

67 GERVÁSIO SILVA PFL SC

68 GILBERTO KASSA8 PFL SP

69 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA

70 GrVALDO CARIMBÃO PSB AL

71 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

72 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

73 GUSTAVO FRUET PMDB PR

74 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

75 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
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76 IÉDIOROSA PFL RJ
77 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC
78 INALDO LEITÃO PSDB PB
79 IRISSIMOES PTB PR
80 ITAMAR SERPA PSDB RJ
81 JAIME MARTINS PFL MG
82 JAIR BOLSONARO PPB RJ
83 JAIR MENEGUELLI PT SP
84 JOÃO CALDÁS PL AL
85 JOÃOCOLAÇO PSDB PE
86 JOÃO COSER PT ES
87 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
88 JOÃO LEÃO PPB BA
89 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
90 JOÃO MAGNO PT MG
91 JOÃO PAULO PT SP
92 JOÃO PIZZOLAITI PPB SC
93 JOÃO TOTA PPB AC
94 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB BA
95 JOSÉ ALEKSANDRO PSL AC

96 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
97 JOSÉ BORBA PMOB PR

98 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
99 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR
100 JOSÉ INDIO PMOB SP
101 JOSÉJANENE PPB PR
102 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
103 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
104 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
105 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
106 JOVAIR ARANTES PSDB GO
107 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
108 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
109 LAiRE ROSADO PMDB RN
110 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
111 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
112 LEUR LOMANTO PMDB BA
113 L1NCOLN PORTELA PSL MG
114 LUCIANO ZICA PT SP
115 LUIS BARBOSA PFL RR
116 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
117 LUIZ BITIENCOURT PMOB GO
118 LUIZ FERNANDO PPB AM
119 LUIZ SÉRGIO PT RJ
120 MARÇAL FILHO PMDB MS
121 MARCELO BARBIERI PMDB SP
122 MÁRCIO FORTES PSDB RJ
123 MARCOS DE JESUS PL PE
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124 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
125 MÁRIO DE OLIVEIRA PST
126 MÁRIO NEGROMONTE PPB
127 MAURO BENEVIDES PMDB
128 MEDEIROS PL
129 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
130 MILTON MONTI PMDB
131 MOACIR MICHELETTO PMDB
132 MURILO DOMINGOS PTB
133 MUSSA DEMES . PFL
134 NAIR XAVIER LOBO PMDB
135 NEIVA MOREIRA PDT
136 NELO RODOLFO PMDB
137 NELSON MEURER PPB
138 NELSON TRAD PTB
139 NEUTON LIMA PFL
140 NORBERTO TEIXEIRA PMDB
141 OLlMPIO PIRES PDT
142 ORLANDO DESCONSI PT
143 OSMÂNIO PEREIRA PSDB
144 OSVALDO BIOLCHI PMDB
145 PADRE ROQUE PT
146 PAULO FEIJÓ PSDB
147 PAULO JOSÉ GOUV~A PL
148 PAULO KOBAYASHI PSDB
149 PAULO PAIM PT
150 PAULO ROCHA PT
151 PEDRO CANEDO PSDB
152 PEDRO CELSO PT
153 PEDRO CHAVES PMOB
154 PEDRO CORRÊA PPB
155 PEDRO EUGÊNIO PT
156 PINHEIRO LANDIM PMDB
157 POMPEO DE MATTOS PDT
158 PROFESSOR LUIZINHO PT
159 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB
160 RENATO VIANNA PMDB
161 RICARDO RIQUE PSDB
162 ROBERTO ARGENTA PHS
163 ROBERTO JEFFERSON PTB
164 ROBERTO PESSOA PFL
165 ROMEL ANIZIO PPB
166 ROMEU QUEIROZ PTB
167 RONALDO VASCONCELLOS PL
168 RUBENS FURLAN PPS
169 SALATIEL CARVALHO PMDB
170 SALOMÃO CRUZ PFL
171 SALVADOR ZIMBALDI PSOB

MG
MG
BA
CE
SP
RS
SP
PR
MT
PI
GO
MA
SP
PR
MS
SP
GO
MG
RS
MG
RS
PR
RJ
RS
SP
RS
PA
GO
DF
GO
PE
PE
CE
RS
SP
CE
SC
PB
RS
RJ
CE
MG
MG
MG
SP
PE
RR
SP

Fevereiro de 2002
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172 SARAIVA FELIPE PMDB MG
173 SAULO COELHO PSDB MG
174 SAULO PEDROSA PSDB BA
175 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
176 SERAFIM VENZON PDT SC
177 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
178 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
179 SÉRGIO REIS PTB SE

180 SILVIO TORRES PSDB SP

181 VICENTE ARRUDA PSDB CE

182 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

183 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
184 WANDERLEY MARTINS PSB RJ

185 WERNER WANDERER PFl PR

186 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

187 XICO GRAZIANO PSDB SP

188 VEDA CRUSIUS PSDB RS

Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIM NETTO PPB SP

2 EZIDIO PINHEIRO PSB RS

3 JOSÉ CHAVES PMDB PE

4 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 JOÃO RIBEIRO PFL TO

2 JOSÉ CARLOS COUTINHO PFL RJ

3 MARIA ABADIA PSDB DF

Assinaturas Repetidas
1 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
2 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
3 JOÃO CALDAS PL AL
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Ofício n° 227/2001

Brasília, 6 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Raimundo
Gomes de Matos e Outros, que "Dá nova redação ao
caput do art. 38 da Constituição Federal", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

188 assinaturas confirmadas;

4 assinaturas não confirmadas;

3 deputados licenciados;
3 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:

1- direito civil, comercial, penal, processual, ele
itoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;

11 - desapropriação;
111- requisições civis e militares, em caso de imi

nente perigo e em tempo de guerra;
IV - águas, energia, informática, telecomunica

ções e radiodifusão;

V - serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, títulos e

garantias dos metais;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e trans
ferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

IX - diretrizes da política nacional de transpor-
tes;

X - regime dos portos, navegação lacustre, flu
vial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI - trânsito e transporte;

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;

XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradi

ção e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de em

prego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério PÚ
blico e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos
Territórios, bem como organização administrativa
destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico
e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garan
tia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

XXI - normas gerais de organização, efetivos,
material bélico, garantias, convocação e mobilização
das polícias militares e corpos de bombeiros milita
res;

XXIl- competência da polícia federal e das polí-
cias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

XXV - registros públicos;
XXVI- atividades nucleares de qualquer nature-

za;
XXVII - normas gerais de licitação e contrata

ção, em todas as modalidades, para as administra
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obede
cido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter
mos do art. 173, § 1°, 111;

• Inciso XXVII com redação dada pela Emenda Constituci
onal nO 19, de 4-6-1998.

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
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XXIX - propaganda comercial.

Parágrafo único. lei complementar poderá auto
rizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.

CAPíTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
onal n° 19, de 4-6-1998

I - os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisi
tos estabelecidos em lei, assim como aos estrangei
ros, na forma da lei;

• Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 19, de 4-6-1998

II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a na
tureza e a complexidade do cargo ou emprego, na for
ma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração;

• Inciso /I com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 19, de 4-6-1998

Art. 38. Ao servidor público da administração di
reta, autárquica e fundacional, no exercício de man
dato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:

• Artigo, caput, com redação dada pela Emenda Constitu
cional nO 19, de 4-6-1998

1- tratando-se de mandato eletivo federal, esta
dual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, empre
go ou função;

11 - investido no mandato de Prefeito, será afas
tado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe faculta
do optar pela sua remuneração;

111- investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens
de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da re
muneração do cargo eletivo, e, não havendo compati
bilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV - em qualquer caso que exija o afastamento
para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço será contado para todos os efeitos legais, ex
ceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no
caso de afastamento, os valores serão determinados
como se no exercício estivesse.

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três qüin
tos 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.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser



Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu
nicípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda Constituci
onal nO 19, de 4-6-1998

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou au
mento de remuneração, a criação de cargos, empre
gos e funções ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da adminis
tração direta ou indireta, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo poder público, só poderão ser fei
tas:

*§ 1° com redação dada pela Emenda Constitucional nO 19,
de 4-6-1998

I - se houver prévia dotação orçamentária sufi
ciente para atender às projeções de despesa de pes
soal e aos acréscimos dela decorrentes;

* Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional n°
19, de 4-6-1998

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas
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objeto de nova proposta na mesma sessão legislati- da administração direta ou indireta, bem como os fun-
va. dos e fundações instituídosinstituidos e mantidos
.................................................................................... pelo Poder Público.

TíTULO VI § 6° O projeto de lei orçamentária será acompa-
Da Tributação e do Orçamento nhado de demonstrativo regionalizado do efeito, so

bre as receitas e despesas, decorrente de isenções,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de nature
za financeira, tributária e creditícia.

§ 7° Os orçamentos previstos no § 5°, Ie 11, des
te artigo, compatibilizados com o plano plurianual, te
rão entre suas funções a de reduzir desigualdades in
ter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dispo
sitivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contrata
ção de operações de crédito, ainda que por antecipa
ção de receita, nos termos da lei.

§ 9° Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên
cia, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;

11 - estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.

Art. 165. leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

I - o plano plurianual;

11 - as diretrizes orçamentárias;

111- os orçamentos anuais.

§ 1°A lei que instituir o plano plurianual regiona
1izada' as diretrizes, objetivos e metas da federal para
as despesas de capital e outras delas relativas aos
programas de duração continuada.

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compreen
derá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exer
cido financeiro subseqüente, orientará a elaboração
da lei orçamentária anual, disporá sobre as altera

ções na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fo
mento.

§ 3° Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o cada bimestre, relatório resumido da execu
ção orçamentária.

§ 4° Os planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição serão elabo
rados em consonância com o plano plurianual e apre
ciados pelo Congresso Nacional.

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da adminis
tração direta e indireta, inclusive fundações instituí
das e mantidas pelo Poder Público;

11 - o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;

111 - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,



Fevereiro de 2002 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 2 I 01275

II - se houver autorização específica na lei de di
retrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú
blicas e as sociedades de economia mista.

"Inciso " com redação dada pela Emenda Constitucional
nO 19, de 4-6-1998

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido na lei com
plementar referida neste artigo para a adaptação aos
parâmetros ali previstos, serão imediatamente sus
pensos todos os repasses de verbas federais ou esta
duais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípi
os que não observarem os referidos limites.

, § 2° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

§ 3° Para o cumprimento dos limites estabeleci
dos com base neste artigo, durante o prazo fixado na
lei complementar referida no caput, a União, os Esta
dos, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as
segL!intes providências:

, § 3° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

I - redução em pelo menos vinte por cento das
despesas com cargos em comissão e funções de
confiança;

'Inciso I acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

11 - exoneração dos servidores não estáveis.
* Inciso " acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de

4-6-1998

§ 4° Se as medidas adotadas com base no pa
rágrafo anterior não forem suficientes para assegu
rar o cumprimento da determinação da lei comple
mentar referida neste artigo, o servidor estável po
derá perder o cargo, desde que ato normativo moti
vado de cada um dos Poderes especifique a ativida
de funcional, o órgão ou unidade administrativa ob
jeto da redução de pessoal.

*§ 4° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

§ 5° O servidor que perder o cargo na forma do
parágrafo anterior fará jus a indenização correspon
dente a um mês de remuneração por ano de servi
ço.

*§ 5° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

§ 6° O cargo objeto da redução prevista nos
parágrafos anteriores será considerado extinto, ve
dada a criação de cargo, emprego ou função com
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de
quatro anos.

*§ 6° acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

§ 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais
a serem obedecidas na efetivação do disposto no §
4°

*§ 7" acrescido pela Emenda Constitucional nO 19, de
4-6-1998

EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 19, 4 DE JUNHO DE 1998

Modifica o Regime e Dispõe Sobre
Princípios e Normas da Administração
Pública, Servidores e Agentes Políti
cos, Controle de Despesas e Finanças
Públicas e Custeio de Atividades a Car
go do Distrito Federal, e dá outras Pro
vidências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam esta Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII
do art. 22 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 21. Compete à União:

XIV - organizar e manter a polícia civil,
a polícia militar e o corpo de bombeiros mili
tar do Distrito Federal, bem como prestar
assistência financeira ao Distrito Federal
para a execução de serviços públicos, por
meio de fundo próprio;

XXII - executar os serviços de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras;

"Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para
as administrações públicas diretas, autárqui
cas e fundacionais da União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios, obedecido o dis
posto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°,111;
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 454, DE 2001

(Do Sr. Clovis IIgenfritz)

Inclui novo inciso no § 9°, além de
novos parágrafos no art. 165 da Constitu
ição Federal, de maneira a instituir o
Orçamento Participativo Nacional.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60, § 3° da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° Inclua-se um inciso, a ser numerado
como 111, no art. 165, § 9° da Constituição com a se
guinte redação:

"Art. 165 .

§ 9.° ..
111 - dispor sobre a forma de parti

cipação da população e de suas entidades
no processo orçamentário."

Art. 2° Inclua-se dois parágrafos, a se
rem numerados como 10 e 11, no art. 165
da Constituição Federal, com as seguintes
redações:

" 10. A participação direta de cidadãos
brasileiros ou de entidades civis legalmente
constituídas, no processo de elaboração,
aprovação e controle da execução do plano
plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentári
as e dos orçamentos anuais, resultarão de
promoção dos Poderes Executivo e Legisla
tivo.

§ 11. As dotações decorrentes da par
ticipação popular

serão obrigatoriamente executadas."

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

Justificação

Para que se possa promover a justa distribuição
e buscar-se eficiência na execução das obras e servi
ços públicos, mister é que o orçamento necessite,
cada vez mais, da participação da população, de for
ma a obter-se transparência das atividades com as fi
nanças públicas, onde o orçamento tem importância
fundamental.

O quadro de desperdício de recursos da popula
ção tem sido ruinosa. O uso do direito de cidadania
precisa ser uma constante afim de que a tecnocracia

não conspurque a elaboração e tramitação do orça
mento, que cada vez mais revela a exclusão da maio
ria por uma minoria.

A participação dos cidadãos e da sociedade ci
vil, componentes da população, necessita efetivar-se
no controle das despesas governamentais.

No Orçamento Participativo a população, junto
com o Governo, define as prioridades para investi
mentos e serviços, ajudando a construir as políticas
públicas necessárias ao desenvolvimento em todas
as regiões e a melhoria da condição de vida de to
dos.

A efetividade, eficácia e economicidade dos
gastos públicos seriam alcançados com o envolvi
mento participativo da sociedade brasileira nos pro
cessos de elaboração e acompanhamento da execu
ção orçamentária, nos moldes inaugurados, com su
cesso, pelo Município de Porto Alegre, desde 1989,
com o então Prefeito Olívio Dutra

O povo gaúcho tem se revelado como protago
nista dessa gestão, e se apropria do estado quando
propõe, debate e decide suas prioridades, apontando
os rumos sociais, culturais e econômicos do Governo
e de uma sociedade mais justa e igualitária.

E o momento do povo brasileiro adotá-lo, objeti
vando uma melhor distribuição de riquezas que so
mente ele pode determinar.

Seguramente a adoção do Orçamento Partici
pativo Nacional propiciaria a discussão e decisão das
prioridades orçamentárias de governo pela popula
ção, o que serviria para democratizar o Estado brasi
leiro e evitar os escândalos e desvios de recursos
hoje existentes e que tanto nos envergonham e macu
lam o Parlamento e o Executivo nacional.

É mister que se afirme da existência, de outra
emenda à Constituição, semelhante a esta, em trami
tação no Senado e de autoria do Senador gaúcho Pe
dro Simon, que leva o n° 73, de 1999, cujo texto en
contra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, com o relator, Senador Leomar Quintanilha.
Quod abondat non noscet, afirmavam os latinos, e
esta é a razão porque, estamos a apresentá-Ia na Câ
mara Federal.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Dep. Clovis IIgenfritz da Silva PT/RS.
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPREnO PT RS

2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 AIRTON DIPP PDT RS
4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA
5 ALCEU COLLARES PDT RS
6 ALDO ARANTES PCdoB GO
7 ALDO REBELO PCdoB SP
8 ALMEIDA DE JESUS PL CE
9 AlOIZIO MERCADANTE PT SP

10 ANACORSO PT RS

11 ANGELA GUADAGNIN PT SP
12 ANIBAL GOMES PMDB CE
13 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS PFL SC

14 ANTONIO DO VALLE PMDB MG
15 ANTONIO JORGE PTB TO

16 ARACELY DE PAULA PFL MG
17 ARMANDO ABíLlO PSDB PB

18 ARNON BEZERRA PSDB CE

19 ÁTILA LINS PFL AM
20 AVENZOAR ARRUDA PT PB

21 BABÁ PT PA

22 BADU PICANÇO PL AP

23 BISPO RODRIGUES PL RJ
24 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

25 CANDINHO MAnos PSDB RJ
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26 CARLlTO MERSS PT
27 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
28 CARLOS DUNGA PTB
29 CARLOS SANTANA PT
30 CHICO DA PRINCESA PSDB
31 CHICO SARDELlI PFL
32 CLEONÂNCIO FONSECA PPB
33 CLEUBER CARNEIRO PFL
34 CLOVIS ILGENFRITZ PT
35 CONFÚCIO MOURA PMOB
36 CORIOLANO SALES PMOB
37 CORNÉLlO RIBEIRO PL
38 CUSTÓDIO MAnos PSOB
39 DAMIÃO FELlCIANO PMOB
40 DANILO DE CASTRO PSOB
41 DIVALDO SURUAGY PST
42 DJALMA PAES PSB
43 DOMICIANO CABRAL PSDB
44 DR. ANTONIO CRUZ PMDB
45 DR. HÉLIO PDT
46 DR. ROSINHA PT
47 EDINHO BEZ PMDB
48 EDIR OLIVEIRA PTB
49 EDUARDO BARBOSA PSOB
50 EDUARDO CAMPOS PSB
51 ELCIONE BARBALHO PMDB
52 ELIAS MURAD PSDB
53 ELlSEU MOURA PPB
54 ELlSEU RESENDE PFL
55 ENIO BACCI POT
56 ENIVALDO RIBEIRO PPB
57 ESTHER GROSSI PT
58 EULER MORAIS PMDB
59 EUR;PEDES MIRANDA PDT
60 EXPEDITO JÚNIOR PSDB
61 EZIDIO PINHEIRO PSB
62 FERNANDO CORUJA POT
63 FERNANDO DINIZ PMDB
64 FERNANDO FERRO PT
65 FERNANDO GONÇALVES PTS
66 FIORAVANTE PT
67 FRANCISCO GARCIA PFL
68 GASTÃO VIEIRA PMDB
69 GEOVAN FREITAS PMDB
70 GERALDO MAGELA PT
71 GILMAR MACHADO PT
72 GIVALDO CARIMBÃO PSB
73 GLYCON TERRA PINTO PMDB

se
RN
PB
RJ
PR
SP
SE
MG
RS
RO
BA
RJ
MG
PB
MG
AL
PE
PB
MS
SP
PR
SC
RS
MG
PE
PA
MG
MA
MG
RS
PB
RS
GO
RO
RO
RS
se
MG
PE
RJ
RS
AM
MA
GO
DF
MG
Al
MG

Fev<.lreiro de 2002
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74 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
75 GUSTAVO FRUET PMDB PR
76 HAROLDO LIMA PCdoB BA
77 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
78 IARA BERNARDI PT SP
79 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
60 IÉDIOROSA PFL RJ
81 IGOR AVELlNO PMDB TO
62 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC
83 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
84 INALDO LEITÃO PSOB PB
85 ITAMAR SERPA PSOB RJ
86 IVAN VALENTE PT SP
87 JAIME MARTINS PFL MG
88 JAIR MENEGUELLI PT SP
89 JAQUES WAGNER PT BA
90 JOÃO CALDAS PL AL
91 JOÃO COSER PT ES
92 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
93 JOÃO GRANDÃO PT MS
94 JOÃO HENRIQUE PMOB PI
95 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
96 JOÃO MAGNO PT MG
97 JOÃO PIZZOLATIl PPB SC
98 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
99 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
100 JORGE BITTAR PT RJ
101 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
102 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
103 JOSÉ DIRCEU PT SP
104 JOSÉ GENOINO PT SP
105 JOSÉ UNHARES PPB CE
106 JOSÉ MllITÃO PTB MG
107 JOSÉ PIMENTEL PT CE
108 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO POT SP
109 JOSÉ TELES PSOB SE
110 JOSÉ THOMAZ NON() PFL AL
111 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
112 JUQUINHA PL GO
113 KINCAS MATTOS PSB SP
114 LAíRE ROSADO PMDB RN
115 LAVOISIER MAIA PFL RN
116 LÉO ALCÂNTARA PSDB CE
117 L101A QUINAN PSDB GO
118 L1NCOLN PORTELA PSL MG
119 LUCI CHOINACKI PT SC
120 LUCIANO ZICA PT SP
121 lUIS CARLOS HEINZE PPB RS



01280 Quillta-f~ira 21 D1ÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

122 LUIZ ALBERTO PT
123 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
124 LUIZ FERNANDO PPB
125 LUIZ SÉRGIO PT
126 LUIZA ERUNDINA PSB
127 MANOEL VITÓRia PT
128 MARCELO BARBIERI PMDB
129 MÁRCIO MATOS PTB
130 MARCOS AFONSO PT
131 MARCOS DE JESUS PL
132 MARCOS ROllM PT
133 MARIA DO CARMO LARA PT
134 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL
135 MÁRIO NEGROMONTE PPB
136 MAURO BENEVIDES PMDB
137 MAURO LOPES PMDB
138 MEDEIROS PL
139 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
140 MILTON BARBOSA PFL
141 MILTON MONTI PMDB
142 MILTON TEMER PT
143 MIRIAM REID PSB
144 MOACIR MICHELETTO PMDB
145 MORONI TORGAN PFL
146 MURILO DOMINGOS PTB
147 NELSON MEURER PPB
148 NELSON PELlEGRINO PT
149 NELSON TRAD PTB
150 NILMARIO MIRANDA PT
151 NILSON MOURÃO PT
152 NILTON CAPIXABA PTB
153 OLlMPIO PIRES PDT
154 OLIVEIRA FILHO PL
155 ORLANDO DESCONSI PT
156 ORLANDO FANTAZZINI PT
157 OSMÂNIO PEREIRA PSOB
158 OSVALDO BIOLCHI PMDB
159 OSVALDO REIS PMDB
160 PADRE ROQUE PT
161 PAULO BALTAZAR PSB
162 PAULO JOSÉ GOUV~ PL
163 PAULO LESSA PPB
164 PAULO PAIM PT
165 PAULO ROCHA PT
166 PEDRO CHAVES PMDB
167 PEDRO CORR~A PPB
168 PEDRO EUGI:NIO PT
169 PEDRO FERNANDES PFL

BA
SP
AM
RJ
SP
MS
SP
PR
AC
PE
RS
MG
MG
BA
CE
MG
SP
RS
BA
SP
RJ
RJ
PR
CE
MT
PR
BA
MS
MG
AC
RO
MG
PR
RS
SP
MG
RS
TO
PR
RJ
RS
RJ
RS
PA
GO
PE
PE
MA
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170 PEDRO NOVAIS

171 PHILEMON RODRIGUES
172 PIMENTEL GOMES
173 POMPEO DE MAnOS
174 PROFESSOR LUIZINHO
175 RAFAEL GUERRA
176 RAIMUNDO SANTOS
177 REGIS CAVALCANTE
178 REMI TRINTA
179 RENATO VIANNA

180 RICARDO BERZOINI
181 ROBÉRIO ARAÚJO
182 ROBERTO ARGENTA
183 ROBERTO ROCHA

184 ROLAND LAVIGNE
185 RONALDO SANTOS
186 RONALDO VASCONCELLOS
187 RUBENS BUENO
188 RUBENS FURLAN
189 SALOMÃO CRUZ
190 SALVADOR ZIMBALDI
191 SARAIVA FELIPE

192 SAULO COELHO
193 SÉRGIO BARCELLOS
194 SÉRGIO CARVALHO
195 SÉRGIO NOVAIS

196 SÉRGIO REIS
197 SILVIO TORRES
198 SIMÃO SESSIM
199 TELMA DE SOUZA
200 TELMO KIRST
201 TETÉ BEZERRA
202 THEMíSTOCLES SAMPAIO
203 TILDEN SANTIAGO
204 URSICINO QUEIROZ
205 VALDECI PAIVA
206 VIRGíLIO GUIMARÃES
207 WALDIR PIRES
208 WALTER PINHEIRO
209 WANDERLEY MARTINS
210 WILSON BRAGA
211 WILSON SANTOS
212 WOLNEY QUEIROZ
213 YEDA CRUSIUS
214 ZÉ GOMES DA ROCHA

PMOB
PL
PPS
PDT
PT
PSDB
PL
PPS
PL
PMDB

PT
PL
PHS
PSDB
PMDB
PSDB
PL
PPS
PPS
PFL
PSOB
PMDB

PSOB
PFL
PSOB
PSB
PTB
PSOB
PPB
PT

PPB
PMDB

PMOB
PT
PFL
PSL
PT
PT
PT
PSB
PFL
PSOB
POT
PSDB
PMDB

MA
MG
CE
RS
SP
MG
PA
AL
MA
SC
SP
RR
RS
MA
BA
RJ
MG
PR

SP
RR
SP
MG

MG
AP

RO
CE
SE
SP
RJ
SP

RS
MT
PI

MG
BA
RJ
MG
BA
BA
RJ
PB
MT
PE
RS
GO
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Assinaturas que NAo C'::on"erern
1 JOÃO PAULO PT SP
2 MARCELO TEIXEIRA PMOB CE
3 MAURILIO FERREIRA LIMA PMOB PE
4 NELSON MARCHEZAN PSOB RS
5 ROMEL ANIZIO PPB MG

Assinaturas de Deputados(as) "ora do Exercicio
1 LUIZ DURÃO PFL ES
2 SALOMÃO GURGEL PDT RN

Assinat-u ras Repetidas
1 AIRTON DIPP PDT
2 BONIFACIO DE ANDRADA PSDB
3 DANILO DE CASTRO PSDS
4 FERNANDO FERRO PT
5 ,JAIME MARTINS PFL
6 ,JOSÉ UNHARES PPB
7 MEDEIROS PL
8 MOACIR MICHELETTO PMDB
9 NELSON TRAD PTB
10 ROBÉRIO ARAÚ,JO PL
11 SÉRGIO NOVAIS PSB

RS
MG
MG
PE
MG
CE
SP
PR
MS
RR
CE

Ofício n° 232/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta
Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Clovis IIgen
fritz e Outros, que "Inclui novo inciso no § 9°, além de
novos parágrafos no art. 165 da Constituição Federal,
de maneira a instituir o Orçamento Participativo Naci
onal", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

214 assinaturas confirmadas;
5 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
11 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I -de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.
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§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 165. leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:

I - o plano plurianual;
11 - as diretrizes orçamentárias;
111 - os orçamentos anuais.

§ 1° A lei que instituir o plano plurianual estabe
lecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as des
pesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.

§ 2° A lei de diretrizes orçamentárias compre
enderá as metas e prioridades da administração pú
b�ica federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subseqüente, orientará a ela
boração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficia
is de fomento.

§ :J1 O Poder Executivo publicará, até trinta
dias após o encerramento de cada bimestre, relató
rio resumido da execução orçamentária.

§ 4° Os planos e programas nacionais, regio
nais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual
e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes
da União, seus fundos, órgãos e entidades da admi-

nistração direta e indireta, inclusive fundações insti
tuídas e mantidas pelo Poder Público;

11 - o orçamento de investimento das empre
sas em que a União, direta ou indiretamente, dete
nha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abran
gendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados,
da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Po
der Público.

§ 6° O projeto de lei orçamentária será acom
panhado de demonstrativo regionalizado do efeito,
sobre as receitas e despesas, decorrente de isen
ções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributaria e creditícia.

§ 7° Os orçamentos previstos no § 5° I e 11,
deste artigo, compatibilizados com o plano plurianu
al, terão entre suas funções a de reduzir desigualda
des inter-regionais, segundo critério populacional.

§ 8° A lei orçamentária anual não conterá dis
positivo estranho à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autori
zação para abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por
antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9° Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigên
cia, os prazos, a elaboração e a organização do pia
no plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da
lei orçamentária anual;

11 - estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta, bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamen
to anual e aos créditos adicionais serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma
do regimento comum.

§ 1° Caberá a uma Comissão mista permanen
te de Senadores e Deputados:

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos
referidos neste artigo e sobre as contas apresenta
das anualmente pelo Presidente da República;

11 - examinar e emitir parecer sobre os planos e
programas nacionais, regionais e setoriais previstos
nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a
fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação
das demais comissões do Congresso Nacional de
suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2° As emendas serão apresentadas na Comis
são mista, que sobre elas emitirá parecer, e aprecia-
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das, na forma regimental, pelo Plenário das duas Ca
sas do Congresso Nacional.

§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento
anual ou aos projetos que o modifiquem somente po
dem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e
com a lei de diretrizes orçamentárias;

11 - indiquem os recursos necessários, admiti
dos apenas os provenientes de anulação de despe
sas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para

Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

111- sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes

orçamentárias não poderão ser aprovadas quando in
compatíveis com o plano plurianual.

§ 5° O Presidente da República poderá enviar
mensagem ao Congresso Nacional para propor modi
ficação nos projetos a que se refere este artigo en
quanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da
parte cuja alteração é proposta.

§ 6° Os projetos de lei do plano plurianual, das
diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão
enviados pelo Presidente da República ao Congresso
Nacional, nos termos da lei complementar a que se
refere o art. 165, § 9°.

§ 7° Aplicam-se aos projetos mencionados neste
artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção,
as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8° Os recursos que, em decorrência de veto,
emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes pode
rão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos

especiais ou suplementares, com prévia e espe
cífica autorização legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 455, DE 2001

(Do Sr. Coriolano Sales e outros)

Acrescenta §§ 1° e 2° ao art. 203 da
Constituição Federal dispondo sobre a
criação de benefícios de renda mínima
para pessoas com idade superior a 65
anos, homem, e 60 anos, mulher, sem

condições de aposentadoria por idade,
pela Previdência Social, reduzindo em
cinco anos o limite para os trabalhadores
rurais de ambos os sexos e para os que
exerçam suas atividades em regime de
economia familiar, nestes incluídos o
produtor rural, o garimpeiro e o pescador
artesanal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

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 tex
to constitucional:

Artigo 1°O art. 203 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1° e 2°

"Art. 203 .

§ 10 A partir de 10 de janeiro de 2004,
fica assegurado o benefício mensal de que
trata o inciso V deste artigo ao trabalhador
que, aos sessenta e cinco anos, se homem,
e aos sessenta anos, se mulher, não preen
cha as condições para a aposentadoria por
idade, pela Previdência Social, e comprove
não auferir renda suficiente para a sua sub
sistência.

§ 20 Os limites de idade de que trata o
§ 10 são reduzidos de cinco anos para os
trabalhadores rurais, de ambos os sexos,
que exercem a atividade em regime de eco
nomia familiar, incluídos o garimpeiro e o
pescador artesanal.

Art. 20 Esta Emenda Constitucional será publi
cada após ser promulgada vigorando os seus efei
tos a partir de 10 de janeiro de 2004.

Justificação

A presente Proposta de Emenda à Constituição
visa corrigir inominável injustiça perpetrada contra mi
lhões de trabalhadores brasileiros, notadamente na
área rural, por não conseguirem reunir os requisitos
para a aposentadoria por idade, no regime da Previ
dência Social.

São inúmeras as razões que contribuem para
essa situação, como a falta de recolhimento de contri
buições durante todo o período de trabalho, diante da
escassez de emprego ao longo do período de vida ati
va, sobretudo após os 40 anos de idade, ou mesmo a
sonegação dos empregadores em vista da informali
dade reinante.
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A concessão desse benefício, à conta do Te
souro Nacional, consistirá medida de suma impor
tância no sentido de minorar os dramas vividos pela
Terceira Idade, etapa da vida em que as pessoas
encontram enormes dificuldades para a sobrevivên
cia com dignidade.

A carência de recursos suficientes ao atendi
mento mínimo das necessidades dos idosos com
alimentação, saúde e habitação, dentre outros, está
a exigir a instituição, pelo Poder Público, de suporte
de renda minimamente condizente com os padrões
de dignidade humana de que é merecedor o cida
dão na quadra final de sua existência.

Não é, portanto, justo, que a população carente
se veja relegada ao abandono após toda urna vida de
trabalho e sacrifícios, em razão de ter sido esbulhada
de seus direitos trabalhistas e previdenciários.

A conquista social que representa esta Emen
da será assim um paliativo para a dor e o sofrimento
do cidadão idoso, contribuindo para o resgate de in
justiças cometidas contra ele por parte da sociedade
e do Estado.

Para tanto, concebemos reformular o benefício
assistencial assegurado aos idosos, no art. 203, in
ciso V, da Constituição Federal, por estar restrito
àqueles com idade igualou superior a 67 anos, o
que o torna inócuo para a maioria deles, vez que,
pelas condições desfavoráveis de vida, nem atin
gem esse patamar de idade.

As desigualdades sociais que grassam em
nosso grande e extraordinário País estão a exigir
medida contundente de reparação, como a que ora
propomos, de modo a viabilizar o amparo da Assis
tência Social a todos os cidadãos idosos carentes
que não lograram a obtenção das condições impos
tas pela Previdência Social para a concessão da
aposentadoria por idade.

Pelas razões expendidas, contamos com o
apoiamento dos ilustres pares a esta Proposta de
Emenda à Constituição.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Coriolano Sales.
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......otais de Assinaturas:

Assinaturas <::on"'iran.adas
1 ABELA.RDO LUPION
:2 AIRTON DIPP
3 ALCESTE ALMEIDA
4 ALCEU COLLARES
5 ALEX CA..NZIANI
6 ALMEIDA DE JESUS
7 ALOIZIO MERCADANTE
a ANiBAL GOMES
9 ANTONIO DO VALLE
10 ANTONIO JOAOUIM ARAÚJO
11 ARMANDOABILIO
12 ARV!<ARA
13 ÁTILA. LINS
14 B. sÁ
15 BABÁ
16 BISPO RODRIGUES
17 BONIFÁCIO DE ANDRADA
1 e CABO JÚLIO
19 CANDINHO MATTOS
20 CARLITO MERSS

PFL
PDT
PL
PDT
psoa
PL
PT
PMDB
PIVIDB
PPB
PSDB
PTB
PFL
PSDB
PT
PL
PSDB
PST
PSOB
PT

PR
RS
RR
RS
PA.
CE
SP
CE
MG
MA
PB
SP
AM
PI
PA
RJ
MG
IVIG
RJ
SC
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21 CARLOS SANTANA PT RJ

22 CELCITA PINHEIRO PFL MT
23 CHICO DA PRINCESA PSOB PR
24 CHICO SARDELLI PFL SP

25 CLOVIS VOLPI PV SP

26 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

27 CORAUCI SOBRINHO PFL SP

28 CORIOLANO SALES PMDB BA

29 CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ

30 COSTA FERREIRA PFL MA

31 DAMIÃO FELICIANO PMDB PB

32 DANfLO DE CASTRO PSDB MG

33 DE VELASCO PSL SP

34 DELFIMNEnO PPB SP

35 DtLCEU SPERAFICO PPB PR

36 DIVALDO SURUAGY PST AL

37 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

38 DR. HÉLIO PDT SP

39 EBERSILVA PST RJ

40 EDIR OLIVEIRA PTB RS

41 EDMAR MOREIRA PPB MG

42 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

43 EDUARDO SEABRA PTB AP

44 EFRAIM MORAIS PFL PB

45 ELlSEU MOURA PPB MA

46 EMERSON KAPAZ PPS SP

47 ENIO BACCI PDT RS

48 EUJÁCIO SIMOES PL BA

49 EULER MORAIS PMDB GO

50 EUR\PEDES MIRANDA PDT RO

51 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

52 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

53 FERNANDO DINIZ PMDB MG

54 FERNANDO GABEIRA PT RJ

55 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

56 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

57 FRANCISCO GARCIA PFL AM

58 GEOVAN FREITAS PMDB GO

59 GIVALDO CARIMBÃO PSB Al

60 GlYCON TERRA PINTO PMDB MG

61 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

62 GUSTAVO FRUET PMDB PR

63 HELENllDO RIBEIRO PSDB AL

64 HUGO BIEHl PPB SC

65 IBERÊ FERREIRA PTB RN

66 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

67 IÉDIO ROSA PFL RJ

68 ILDEFONÇO CORDEIRO PSOB AC
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69 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE
70 INALDO LEITÃO PSDB PB
71 INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL PE
72 IRIS SIMÓES PTB PR
73 IVANIO GUERRA PFL PR
74 JAIME MARTINS PFL MG
75 JAIR BOLSONARO PPB RJ
76 JAIR MENEGUELLI PT SP
77 JOÃO CALDAS PL AL
78 JOÃOCOLAÇO PSDB PE
79 JOÃO COSER PT ES
80 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
81 JOÃO HENRIQUE PMOB PI
82 JOÃO LEÃO PPB BA
83 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
84 JOAOMAGNO PT MG
85 JOÃO PAULO PT SP
86 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
87 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB BA
88 JORGE KHOURY PFL BA
89 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
90 JOSÉ íNDIO PMOB SP
91 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
92 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
93 JOSÉ ROCHA PFL BA
94 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
95 JOVAIR ARANTES PSOB GO
96 JUQUINHA Pl GO
97 LAEL VARELLA PFL MG
98 LAMARTINE POSELLA PMOB SP
99 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE
100 LEUR LOMANTO PMOB BA
101 L1NCOLN PORTELA PSL MG
102 UNO ROSSI PSOB MT
103 LUCIANO ZICA PT SP
104 LUIS BARBOSA PFL RR
105 LUISINHO PPB RJ
106 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
107 LUIZ FERNANDO PPB AM
108 LUIZ RIBEIRO PSOB RJ
109 MARCELO CASTRO PMDB PI
110 MÁRCIO BITTAR PPS AC
111 MÁRCIO MATOS PTB PR
112 MARCOS DE JESUS PL PE
113 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
114 MAURO LOPES PMDB MG
115 MEDEIROS PL SP
116 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
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117 MILTON MONTI PMD8 SP
118 MURILO DOMINGOS PTS MT
119 NElO RODOlFO PMOB SP
120 NELSON MARQUEZELlI PTS SP
121 NELSON MEURER PPB PR
122 NElSON PELLEGRINO PT BA
123 NELSON TRAD PTS MS
124 NEUTON LIMA PFL SP
125 NILMÁRIO MIRANDA PT MG
126 NILSON MOURÃO PT AC
127 NILTON CAPIXABA PTB RO
128 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO
129 OLlMPIO PIRES PDT MG
130 ORLANDO DESCONSI PT RS
131 OSCAR ANDRADE PL RO
132 OSMANIO PEREIRA PSDB MG
133 OSMAR SERRAGlIO PMOB PR

134 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS

135 OSVALDO REIS PMDB TO
136 PAES LANDIM PFL PI

137 PAULO BALTAZAR PSB RJ

138 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

139 PAULO MARINHO PFL MA
140 PEDRO BIITENCOURT PFL se

141 PEDRO CANEDO PSDB GO

142 PEDRO CHAVES PMDB GO

143 PEDRO EUG~NIO PT PE

144 PEDRO NOVAIS PMOB MA

145 PEDRO VALADARES PSB SE

146 PHILEMON RODRIGUES PL MG

147 POMPEO DE MAnos POT RS

148 RAFAEL GUERRA PSOB MG

149 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB eE

150 REGIS CAVALCANTE PPS AL

151 REINALDO GRIPP PL RJ

152 RENILDO LEAL PTB PA

153 RICARDO IZAR PTB SP

154 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR

155 ROBERTO ARGENTA PHS RS

156 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ

157 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

158 ROMEL ANIZIO PPB MG

159 RONALDO CAIADO PFL GO

160 RUBEM MEDINA PFL RJ

161 RUBENS FURLAN PPS SP

162 SALVADOR ZIMBALDI PSDS SP

163 SARAIVA FELIPE PMDB MG

164 SAULO COELHO PSOs MG
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165 SAULO PEDROSA PSDB BA
166 SEBASTIÃO MADEIRA PSOB MA
167 SERAFIM VENZON POT SC
168 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
169 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO
170 SILVIO TORRES PSOB SP
171 VAOÃOGOMES PPB SP
172 VALDECI PAIVA PSL RJ
173 VICENTE ARRUDA PSOB CE
174 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
175 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG
176 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
177 WELlINGTON DIAS PT PI
178 WERNER WANDERER PFL PR
179 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
180 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
181 XICO GRAZIANO PSDB SP
182 ZÉ GOMES DA ROCHA PMOB GO
183 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
184 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
3 CARLOS DUNGA PTB PB
4 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
5 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
6 ELIAS MURAD PSDB MG
7 EUN(CIO OLIVEIRA PMDB CE
8 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
9 JURANDIL JUAREZ PMDB AP
10 LAíRE ROSADO PMDB RN
11 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE
12 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
13 RENATO VIANNA PMDB sc

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 SALOMÃO GURGEL PDT RN

Assinaturas Repetidas
1 tÉDIO ROSA PFL RJ
2 INÁCIO ARRUDA PCdoS CE
3 MAURO LOPES PMDB MG
4 MURILO DOMINGOS PTS MT



01290 Quillta-Ieira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS F<lvereiro de 2002

Ofício n° 233/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria O Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta

de Emenda à Constituição do Sr. Deputado Coriola
no Sales e outros, que "Acrescenta §§ 1° e 2° ao art.
203 da Constituição Federal dispondo sobre a cria
ção de benefícios de renda mínima para pessoas
com idade superior a 65 anos, homem, e 60 anos,
mulher, sem condições de aposentadoria por idade,
pela Previdência Social, reduzindo em cinco anos o
limite para os trabalhadores rurais de ambos os se
xos e para os que exerçam suas atividades em regi
me de economia familiar, nestes incluídos o produ
tor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal", con
tém número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

184 assinaturas confirmadas;
13 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
4 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição podem ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
11/ - de mais da metade das Assembléias Le

gislativas das unidades da Federação, manifestan-

do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de de
fesa ou de estado de sítio.

§ 2° 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.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena
do Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Da Assistência Social

Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de contri
buição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à in
fância, à adolescência e à velhice;

11 - o amparo às crianças e adolescentes ca
rentes;

111 - a promoção da integração ao mercado de
trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência e a promoção de sua inte
gração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefí
cio mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso que comprovem não possuir meios de prover
à própria manutenção ou de tê-Ia provida por sua fa
mília, conforme dispuser a lei.

Art. 204. As ações governamentais na área da
assistência social serão realizadas com recursos do
orçamento da seguridade social, previstos no art.
195, além de outras fontes, e organizadas com base
nas seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, ca
bendo a coordenação e as normas gerais à esfera fe
deral e a coordenação e a execução dos respectivos



"Art. 150 ..

Justificação
Os medicamentos são essenciais tanto para

os procedimentos terapêuticos praticados pela me
dicina contemporânea, quando se combatem doen
ças já instaladas, quanto para as ações de preven
ção de doenças. Nesta perspectiva, a assistência
farmacêutica é um dos componentes fundamentais
para a atenção à saúde.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 456, DE 2001

(Do Sr. Nelson Marchezan e outros)

Acrescenta o inciso VII ao art. 150
da Constituição Federal e o art. 84 ao Ato
das Disposições Constitucionais Transi
tórias, instituindo imunidade tributária
sobre os medicamentos de uso humano.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 1° O art. 150 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido do seguinte inciso VII:

VII - instituir tributos sobre medica
mentos de uso humano incluídos em pro
gramas de assistência farmacêutica instituí
dos por lei federal, não se aplicando a pre
sente vedação às taxas cobradas em razão
do exercício do poder de polícia ou pela uti
lização, efetiva ou potencial, de serviços pú
blicos específicos e divisíveis, prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição."

Art. 2° A Constituição Federal, no Ato das Dis
posições Constitucionais Transitárias, é acrescida
do seguinte artigo:

"Art. 84. Até que seja publicada a lei
prevista no art. 150, VII, os programas de
assistência farmacêutica serão definidos por
meio de ato do Poder Executivo."

Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.
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programas às esferas estadual e municipal, bem corno Apesar de sua importância, os medicamentos
a entidades beneficentes e de assistência social; são produtos pouco acessíveis à população, em vir-

Il - participação da população, por meio de or- tude dos altos preços praticados por fabricantes,
ganizações representativas, na formulação das polí- distribuidores e varejistas. Os mais penalizados, ob-
ticas e no controle das ações em todos os níveis. viamente, são os grupos que possuem renda mais
... baixa. De acordo com pesquisa realizada pela Fun-

dação Getúlio Vargas - FGV, os gastos das famílias
brasileiras com produtos farmacêuticos são alta
mente regressivos, ou seja, quanto mais pobre a fa
mília, maior é a proporção de sua renda gasta com
remédios (Lisboa et alli, "Política Governamental e
Regulação do Setor de Medicamentos", Sumário
Executivo, pág. 7).

O fenômeno pode ser explicado pelas caracte
rísticas microeconômicas do mercado farmacêutico:
produção concentrada em poucas empresas, que
dá ao mercado contornos de oligopólio; altos valo
res despendidos pelas empresas produtoras em
propaganda; dependência de muitos insumos impor
tados, o que atribui caráter perverso às desvaloriza
ções cambiais; e utilização do sistema de patentes
pela indústria. Funcionando em conjunto, estes me
canismos tomam altos os preços dos remédios.

Outro importante estudo, desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA,
indica que a carga tributária sobre os custos dos
medicamentos varia entre 21% e 26%, dependendo
do Estado da Federação ("Texto para Discussão
790, Tributação sobre Gastos com Saúde das Famí
lias e do Sistema Único de Saúde: Avaliação da
Carga Tributária sobre Medicamentos, Material Mé
dico-Hospitalar e Próteses-Órteses).

O Estado precisa criar, portanto, medidas que
produzam resultados mais duradouros no mercado
de medicamentos, na forma de barateamento de pre
ços dos produtos. O Congresso Nacional já teve a
oportunidade de aprovar legislação prevendo a redu
ção da carta fiscal incidente sobre os produtos da in
dústria farmacêutica (Lei n° 10.147, de 21 de dezem
bro de 2000). Tal desoneração, contudo, refere-se
apenas à contribuição para os Programas de Integra
ção Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/PASEP e à Contribuição para o Fi
nanciamento da Seguridade Social - Cofins, e deve
ser fruída na forma de regime especial de utilização
de crédito presumido, pelas empresas que assumi
rem compromisso de baratear seus produtos. Tal
medida serve, entretanto, para demonstrar claramen
te que a redução da carta tributária pode efetivamen
te reduzir os preços dos medicamentos.

A Emenda Constitucional ora proposta à apre
ciação dos nobres parlamentares tem a finalidade
de proteger, com imunidade tributária, os medica
mentos de consumo humano incluídos em progra
mas de assistência farmacêutica instituídos por Lei
Federal, não se aplicando a presente vedação às ta
xas cobradas em razão do exercício do poder de
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policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados
ao contribuinte ou postos a sua disposição. Com a
imunidade, os preços dos produtos farmacêuticos
refletiriam apenas os custos de produção e as mar
gens de comercialização, e se tornariam mais aces
síveis a toda a população.

A medida se integraria de maneira harmônica
ao conjunto do texto constitucional, e em especial à
Seção 11 do Capitulo 11 do Título VIII da Carta Magna
de 1988, que estabelece os princípios que regem as
ações e serviços de saúde. De acordo com o art.
196, "a saúde é direito de todos e dever do Estado",
obrigação que é parcialmente cumprida à proporção
em que o Estado toma os medicamentos mais aces
síveis, pela queda nos preços, à população.

A presente Proposta de Emenda Constitucio
nal também se justifica pelo fato de constituir a base
de uma política de assistência farmacêutica mais

ampla e duradoura. Os medicamentos seriam vendi
dos a preços mais baixos não apenas aos consumi
dores finais, mas também aos intermediários, como
órgãos públicos. Com isso, haveria o aumento de
medicamentos distribuídos à população. e estaria
aberta a possibilidade de o Estado financiar parcial
mente o gasto das famílias com produtos farmacêu
ticos. A imunidade reduziria ainda a queda no custo
dos tratamentos de saúde realizados em hospitais
públicos, gerando economia para Estados, Distrito
Federal e Municípios.

Por todas as razões que foram acima expos
tas, são os ilustres parlamentares convocados a dis
cutir e a apoiar a presente Proposta de Emenda
Constitucional.

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2001. 
Deputado Nelson Marchezan.
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Ofício n° 234/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de
Emenda à Constituição do Sr. Deputado Nelson Mar
chezan e outros, que "Acrescenta o inciso VII ao art.
150 da Constituição Federal e o art. 84 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo
imunidade tributária sobre os medicamentos de uso
humano", contém número suficiente de signatários,
constando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;

1 assinatura não confirmada;

6 deputados licenciados;

3 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
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111- de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111- a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emenda
rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

11 - instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibi
da qualquer distinção em razão de ocupação profissi
onal ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;

111 - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes
do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso
as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI- instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-
tros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
impostos previstos nos artigos 153, I, 11, IV e V, e 154,
11.

§ 2° A vedação do inciso VI, a, é extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou às delas decorrentes.

§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a em
preendimentos privados, ou em que haja contrapres
tação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuá
rio, nem exonera o promitente comprador da obriga
ção de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíne
as b, c, compreendem somente o patrimônio, a renda
e os serviços, relacionados com as finalidades essen
ciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5° A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
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contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°3, de 17-3-1993.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributaria a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

* § r acrescentado pela Emenda Constitucional
n°3, de 17-3-1993.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Saúde

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econô
micas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e re
cuperação.

ADCT - ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 83. lei federal definirá os produtos e servi
ços supérfluos a que se referem os arts. 80, inciso 11, e
82, §§ 1° e 2°.

• Artigo acrescido pela Emenda Constitucional no 31, de
14-12-2000.

Brasília, 5 de outubro de 1988.

lEI N° 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a incidência da contri
buição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/Pasep, e da Con
tribuição para o Financiamento da Segu-

ridade Social - CONFINS, nas operações
de venda dos produtos que especifica.

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

Art. 1° A contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de
vidas pelas pessoas jurídicas que procedam à indus
trialização ou à importação dos produtos classifica
dos nas posições 3003,3004,3303 a 3307, e nos có
digos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, todos
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n°
2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:

I - dois inteiros e dois décimos por cento e dez
inteiros e três décimos por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda dos produtos referi
dos no caput;

II - sessenta e cinco centésimos por cento e três
por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente
das demais atividades.

§ 1° Para os fins desta lei, aplica-se o conceito
de industrialização estabelecido na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

§ 2° O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e
condições que estabelecer, excluir, da incidência de
que trata o inciso I, produtos indicados no caput, ex
ceto os classificados na posição 3004.

§ 3° Na hipótese do § 2°, aplica-se, em relação à
receita bruta decorrente da venda dos produtos exclu
ídos, as alíquotas estabelecidas no inciso 11.

§ 4° A pessoa jurídica que adquirir para industri
alização produto classificado na posição 3003, tribu
tado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das
bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins o respectivo valor de aquisição.

Art. 2° São reduzidas a zero as alíquotas da con
tribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes so
bre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1, pelas pesso
as jurídicas não enquadradas na condição de indus
trial ou de importador.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
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Art. 2° O § 4° do art. 201 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 4° É assegurado o reajustamento
dos benefícios previdenciários nas mesmas
datas e com base nos mesmos índices utili
zados para o reajuste do salário mínimo.

Justificação

A vinculação dos valores dos benefícios previ
denciários à variação do salário mínimo é uma das
medidas que vem sendo arduamente defendida petos
aposentados e pensionistas da Previdência Social ao
longo dos tempos.

IV - salário mínimo, fixado em lei, na
cionalmente unificado, capaz de atender às
suas necessidades vitais básicas e às de
sua família com moradia, alimentação, edu
cação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajus
tes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação
para qualquer fim, exceto quanto ao dispos
to no § 4° do art. 201.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 457, DE 2001

(Do Sr. Medeiros e outros)

Dá nova redação ao inciso IV do art.
7' e ao § 40 do art. 201 da Constituição
Federal, para permitir que os benefícios
previdenciários sejam reajustados nas
mesmas datas e com base nos mesmos
índices de reajuste do salário mínimo.

(Apense-se ao PEC nO-253/2000.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O inciso IV do art. 7° passa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. 7° .
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das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Quando da sua promulgação, a Constituição Fe-
SIMPLES. deral previa, no Ato das Disposições Transitárias, o

atrelamento dos benefícios em manutenção ao valor
do salário mínimo da época de sua concessão, como
forma de resgatar uma dívida histórica para com es-
ses trabalhadores.

Essa sistemática de reajuste vigorou até 1991,
quando foi editada a Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, que previa o reajustamento com base em índi
ce de preços que preservasse o valor real dos benefí
cios. Embora o índice de reajuste dos aposentados e
pensionistas fosse diferente daquele utilizado para
atualizar o valor do salário mínimo, as datas de rea
juste eram as mesmas, ou seja, maio de cada ano.

Posteriormente, novas alterações na legislação
culminaram na situação atual em que o reajuste dos
benefícios previdenciários é efetivado no mês de ju
nho de cada ano e tem por base índice a ser definido
em decreto pelo Poder Executivo. Por outro lado, o sa
lário mínimo continua a ser atualizado no mês de
maio de cada ano e o seu reajuste tradicionalmente
tem incorporado um ganho real que não é repassado
aos benefícios previdenciários de valor superior ao
piso.

Assim sendo, existem hoje dois critérios de rea
juste para os benefícios previdenciários: aqueles que
estão no piso têm o seu reajuste atrelado ao reajuste
do salário mínimo, uma vez que a Constituição deter
mina que nenhum benefício previdenciário pode ter
valor inferior àquele parâmetro; já os benefícios de
valor superior ao piso têm um percentual menor de re
ajuste, pois não incorporam o ganho real que é con
cedido ao salário mínimo.

Trata-se de uma situação injusta e que prejudica
sobremaneira aposentados e pensionistas que por
mais de 30 anos contribuíram para a Previdência So
cial. Tal sistemática tem levado a um aumento anual
na quantidade de benefícios de valor equivalente ao
salário mínimo. A continuar assim, chegaremos a um
momento em que todos os beneficiários da Previdên
cia Social estarão percebendo mensalmente o valor
mínimo, ou seja, um salário mínimo.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos se
nhores parlamentares para alterar a Constituição
Federal e assegurar a todos os beneficiários do Re
gime Geral de Previdência Social um reajuste dig
no.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Medeiros.
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Conferência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: MEDEIROS E OUTROS

Data de Apresentação: 05/12/01

Ementa: Dá nova redação ao inciso IV do art. 7" e ao § 4" do art. 201 da
Constituição Federal, para permitir que os beneficios
previdenciários sejam reajustados nas mesmas datas e com base
nos mesmos índices de reajuste do salário mínimo

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: iConfirmadas 172'
. --_.--- _._---- ---~------

'Nao Conferem 003'--._--_._---------_._---- _."-,

'Fora do Exercício 006--,-------------_.
,Repetidas 000

--- --_._-- - -------

'lIeglveis 000

Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETTO PT RS

2 ALBÉRICO FILHO PMDB MA

3 ALCESTE ALMEIDA PL RR

4 ALCIONE ATHAYDE PSB RJ

5 ALDIR CABRAL PFL RJ

6 ALEX CANZIANI PSDB PR

7 ALMEIDA DE JESUS Pl CE

8 ALMIR SÁ PPB RR
9 ANíBAL GOMES PMDB CE

10 ANTÓNIO DO VALLE PMDB MG

11 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA

12 ARMANDO ABluo PSDB PB

13 ARNON BEZERRA PSDB CE

14 ARYKARA PTB SP

15 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

16 ATlLALlNS PFl AM

17 AUGUSTO NARDES PPB RS

18 BADU PICANÇO PL AP

19 BISPO RODRIGUES PL RJ

20 BISPO WANDERVAL PL SP

21 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG

22 CABO JÚLIO PST MG

23 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

24 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN
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25 CARLOS BATATA PSDB PE
26 CLEMENTINO COELHO PPS PE
27 CLOVIS IlGENFRITZ PT RS
28 CLOVIS VOLPI PV SP
29 CORAUCt SOBRINHO PFL SP
30 CORIOLANO SALES PMDB BA
31 CORNÉlIO RIBEIRO PL RJ
32 CUNHA BUENO PPB SP
33 DE VELASCO PSL SP
34 DELFIM NETIO PPB SP
35 DINO FERNANDES PPB RJ
36 DJALMAPAES PSB PE
37 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
38 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
39 DR. HÉLIO PDT SP
40 EDINHO BEZ PMDB SC
41 EDIR OLIVEIRA PTB RS
42 EDISON ANDRINO PMDB SC
43 EDMAR MOREIRA PPB MG
44 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
45 EDUARDO CAMPOS PSB PE
46 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
47 EUJÁCIO SIMOES PL BA
48 EULER RIBEIRO PFL AM
49 EURjpEDES MIRANDA POT RO
50 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
51 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
52 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
53 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
54 FEU ROSA PSDB ES
55 FIORAVANTE PT RS
56 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
57 GERALDO MAGELA PT DF
58 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
59 HERMES PARCIANELLO PMDB PR
60 HUGO BIEHL PPB se
61 IARA BERNARDI PT SP
62 IBER~ FERREIRA PTB RN
63 IÉDIOROSA PFL RJ
64 INALDO LEITÃO PSDB PB
65 IRIS SIMCES PTB PR
66 IVANIO GUERRA PFL PR
67 JAIR BOLSONARO PPB RJ
68 JOÃO CALDAS PL AL
69 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP
70 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
71 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
72 JOÃO MENDES PFL RJ
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73 JOÃO SAMPAIO POT RJ
74 JOÃO TOTA PPB AC
75 JOEL DE HOLLANOA PFL PE

76 JOSÉ ALEKSANORO PSL AC

77 JOSÉ DE ABREU PTN SP

78 JOSÉ EGYOIO PFL RJ

79 JOSÉ GENOíNO PT SP

80 JOSÉ íNDIO PMDB SP

81 JOSÉJANENE PPB PR

82 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE

83 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL

84 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

85 JOVAIR ARANTES PSDB GO

86 JUQUINHA PL GO

87 LAíRE ROSADO PMOB RN

88 LAMARTINE POSELLA PMOB SP

89 LAURA CARNEIRO PFL RJ

90 L1NCOLN PORTELA PSl MG

91 LUCI CHOtNACKI PT SC

92 LUCIANO CASTRO PFL RR

93 LUIS BARBOSA PFL RR

94 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

95 LUISINHO PPB RJ

96 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

97 LUIZ BITIENCOURT PMOB GO

98 LUIZ CARLOS HAULY PSOB PR

99 LUIZ FERNANDO PPB AM

100 LUIZ PIAUHYlINO PSOB PE

101 MANOEL SALVIANO PSDB CE

102 MARCELO BARBIERI PMDB SP

103 MARCELO CASTRO PMOB PI

104 MÁRCIO BITIAR PPS AC

105 MÁRCIO MATOS PTB PR

106 MARCONDES GADELHA PFL PB

107 MARCOS AFONSO PT AC

108 MARCOS CINTRA PFL SP

109 MARCOS LIMA PMDB MG

110 MARIA ELVIRA PMDB MG

111 MAX ROSENMANN PMDB PR

112 MEDEIROS PL SP

113 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

114 MOACIR MICHELETTO PMDB PR

115 NEIVA MOREIRA PDT MA

116 NELSON MEURER PPB PR

117 NEUTON LIMA PFL SP

118 NORBERTO TEIXEIRA PMD8 GO

119 OLlMPIO PIRES PDT MG

120 ORLANDO DESCONSI PT RS
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121 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
122 OSMÃNIO PEREIRA PSDB MG
123 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR
124 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
125 OSVALDO REIS PMDB TO
126 PADRE ROQUE PT PR
127 PAULO BALTAZAR PSB RJ
128 PAULO BRAGA PFL BA
129 PAULO JOSÉ GOUVÊA PL RS
130 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
131 PAULO MARINHO PFL MA
132 PAULO PAIM PT RS
133 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
134 PEDRO CHAVES PMDB GO
135 PHILEMON RODRIGUES PL MG
136 PIMENTEL GOMES PPS CE
137 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
138 RAFAEL GUERRA PSDB MG
139 REINALDO GRIPP PL RJ
140 RENATO VIANNA PMDB SC
141 RICARDO BERZOINI PT SP
142 RICARDO RIQUE PSOB PB
143 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
144 ROBERTO PESSOA PFL CE
145 ROMEU QUEIROZ PTB MG
146 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
147 ROSE OE FREITAS PSOB ES
148 RUBENS BUENO PPS PR
149 RUBENS FURLAN PPS SP
150 SALATIEL CARVALHO PMDB PE
151 SALOMÃO CRUZ PFL RR
152 SANTOS FILHO PFL PR
153 SAULO PEDROSA PSDB BA
154 SÉRGIO BARROS PSDB AC
155 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
156 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
157 SÉRGIO REIS PTB SE
158 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE
159 TELMA DE SOUZA PT SP
160 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB PI
161 URSICINO QUEIROZ PFL BA
162 VALDECI PAIVA PSl RJ
163 VALDEMAR COSTA NETO PL SP
164 VITTORIO MEDIOU PSDB MG
165 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
166 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
167 WELlNTON FAGUNDES PL MT
168 WELLlNGTON DIAS PT PI
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

ORLANDO FANTAZZINI
OSMÃNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLIO

OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BALTAZAR
PAULOSRAGA
PAULO JOSÉ GOUVt:A
PAULO KOBAYASHI
PAULO MARINHO
PAULO PAIM
PEDRO BITIENCOURT
PEDRO CHAVES
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAFAEL GUERRA
REINALDO GRIPP
RENATO VIANNA
RICARDO BERZOINI
RICARDO RIQUE
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO PESSOA
ROMEU QUEIROZ
RONALDO VASCONCELLOS
ROSE DE FREITAS
RUBENS BUENO
RUBENS FURLAN
SALATIEL CARVALHO
SALOMÃO CRUZ
SANTOS FILHO
SAULO PEDROSA
SÉRGIO BARROS
SÉRGIO MIRANDA
SÉRGIO NOVAIS
SÉRGIO REIS
SEVERINO CAVALCANTI
TELMA DE SOUZA
THEMfsTOCLES SAMPAIO
URSICINO QUEIROZ
VALDECI PAIVA
VALDEMAR COSTA NETO
VITTORIO MEDIOU
WAGNER SALUSTIANO
WANDERLEY MARTINS
WELlNTON FAGUNDES
WELLlNGTON DIAS

PT
PSDB
PMDB
PMDB
PMOB
PT
PSB
PFL
PL
PSOB
PFL
PT
PFL
PMDB
PL
PPS
PMDB
PSDB
PL
PMDB
PT

PSOB
PL
PFL
PTS
PL
PSOB
PPS
PPS
PMDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PCdoS
PSB
PTB
PPB
PT
PMOB
PFL
PSL
PL
PSOB
PPB
PSB
PL
PT

SP
MG
PR
RS
TO
PR
RJ
BA
RS
SP
MA
RS
SC
GO
MG
CE
CE
MG
RJ
SC
SP
PB
RR
CE
MG
MG

ES
PR
SP
PE
RR
PR
BA
AC
MG

CE
SE
PE
SP
PI
BA
RJ
SP
MG
SP
RJ
MT
PI
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169
170
171
172

1

2
3

VVILSON BRAGA
VEDA CRUSIUS
ZÉ GC>fVIES DA. RC>CHA

ZENALDO COUTINHO

Assinaturas que Não
FERNANDO CORUJA
JURANDIL JUAREZ
LINO ROSSI

PFL
PSDB
PMDB
PSDB

Cont-ereITI
PDT
PMDB
PSDB

PB
RS
GO
PA

SC
AP
MT

1

2
3
4
5
(>

Assinat:uras de DepuTados(as)
ALMER1NDA DE CARVALHO
ANTONIO CAMBRAIA
DARCI COELHO
LUIZ DURÃO
PASTOR AMAR1LDO
SALOMÃO GURGEL

l-ora do
PPB
PSDB
PFL
PFL
PPB
PDT

Exercicio
RJ
CE
TO
ES
TO
RN

Ofício n° 240/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Medeiros e
outros, que "Dá nova redação ao inciso IV do art. 7° e
ao § 4° do art. 201 da Constituição Federal, para per
mitir que os benefícios previdenciários sejam reajus
tados nas mesmas datas e com base nos mesmos ín
dices de reajuste do salário mínimo", contém número
suficiente de signatários, constando a referida propo
sição de:

172 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas;
6 deputados licenciados;
Atenciosamente, Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

I - relação de emprego protegida contra despe
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei
complementar, que preverá indenização compensa
tória, dentre outros direitos;

11 - seguro-desemprego, em caso de desempre
go involuntário;

111 - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmen
te unificado, capaz de atender a suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, ali
mentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social, com reajustes perió
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo ve
dada sua vinculação para qualquer fim;

V - piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho;

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo;

VII- garantia de salário, nunca inferior ao míni
mo, para os que percebem remuneração variável;

VIII-décimo terceiro salário com base na remu
neração integral ou no valor da aposentadoria;

IX - remuneração do trabalho noturno superior
à do diurno;

X - proteção do salário na forma da lei, constitu
indo crime sua retenção dolosa;



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
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XI- participação nos lucros, ou resultados, des- que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
vinculada da remuneração, e, excepcionalmente, par- culpa;
ticipação na gestão da empresa, conforme definido XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes
em lei; das relações de trabalho, com prazo prescricional de

• Inciso XI regulamentado pela Lei nO 10.101, de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
19-12-2000.

até o limite de dois anos após a extinção do contrato
XII - salário-família pago em razão do depen- de trabalho;

dente do trabalhador de baixa renda nos termos da • Inciso XXIX com redação dada pela Emenda constitucio-

lei; nal nO 28, de 25-5-2000.
• Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional a) (Revogada pela Emenda Constitucional n0

nO 20, de 15-12-1998.
28, de 25-5-2000).

XIII- duração do trabalho normal não superior a
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, fa- b) (Revogada pela Emenda Constitucional n°
cultada a compensação de horários e a redução da 28, de 25-5-2000).
jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de XXX - proibição de diferença de salários, de
trabalho; exercício de funções e de critério de admissão por

XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea- motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo XXXI - proibição de qualquer discriminação no
negociação coletiva; tocante a salário e critérios de admissão do trabalha-

XV - repouso semanal remunerado, preferenci- dor portador de deficiência;
almente aos domingos: XXXII - proibição de distinção entre trabalho

XVI - remuneração do serviço extraordinário su- manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais
perior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do nor- respectivos;
mal; XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso

XVII- gozo de férias anuais remuneradas com, ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do em- condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
prego e do salário, com a duração de cento e vinte • Inciso XXXIII com redação dada pela Emenda Constitucio-

nal n020, de 15-12-1998.
dias; XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha-

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados dor com vínculo empregatício permanente e o traba-
em lei; Ihador avulso.

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, Parágrafo único. São assegurados à categoria
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos

XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos como a sua integração à Previdência Social.
da lei;

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as ativi
dades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da
lei;

XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen

dentes desde o nascimento até seis anos de idade
em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das convenções e acor-
dos coletivos de trabalho;

XXVII- proteção em face da automação, na for
mada lei;

XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a
cargo do empregador, sem excluir a indenização a
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I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;

11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;

111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5° A matéria constante de proposta de emen
da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 11
Da Previdência Social

Art. 201. A Previdência Social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;

11 - proteção à maternidade, especialmente à
gestante;

111 - proteção ao trabalhador em situação de de
semprego involuntário;

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2°.

* Artigo, caput e incisos com redação dada pela Emenda
Constitucional n 0 20, de 15-12-1998.

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos beneficiários do regime geral de previdência social,
ressalvados os casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.

• § 1° com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 2° Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segu
rado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

* § 2 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 3° Todos os salários de contribuição conside
rados para o cálculo de benefício serão devidamente
atualizados, na forma da lei.

* § 3 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos benefí
cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.

* § 4 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 5° É vedada a filiação ao regime geral de previ
dência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previ
dência.

* § 50 com redação dada pela Emenda Constitucional n'
20, de 15-12-1998.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.

• § 6 0 com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.

§ 7° É assegurada aposentadoria no regime ge
rai de previdência social, nos termos da lei, obedeci
das as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

11- sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativida
des em regime de economia familiar, nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

* § 7" com redação dada pela Emenda Constitucional na
20, de 15-12-1998.



PROJETO DE LEI N° 5.427, DE 2001
(Do Sr. Paulo lima)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
prestação de serviços gratuitos como
professor de ensino público fundamental
e médio por parte de estudantes de uni
versidades públicas.

(Nos Termos do Artigo 164, Inciso 11,
do RI, declaro a prejudicialidade deste pro
jeto em face da rejeição pela Cecd, do Pl n°
1.374, de 1999.)

Dispõe sobre os Planos de Benefíci
os da Previdência Social, e dá outras
providências.

LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
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§ 8° Os requisitos a que se refere o inciso I do 111 - seletividade e distributividade na presta-
paragrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, ção dos benefícios;
para o professor que comprove exclusivamente tem- IV _ cálculo dos benefícios considerando-se os
po de efetivo exercício das funções de magistério na salários-de-contribuição corrigidos monetariamente;
educação infantil e no ensino fundamental e médio. V - irredutibilidade do valor dos benefícios de

o § 80 com redação dada pela Emenda Constitucional nO
20, de 15-12-1998. forma a preservar-lhes o poder aquisitivo;

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada VI - valor da renda mensal dos benefícios
a contagem recíproca do tempo de contribuição na substitutos do salário-de-contribuição ou do rendi-
administração pública e na atividade privada, rural e mento do trabalho do segurado não inferior ao salá-
urbana, hipótese em que os diversos regimes de pre- rio mínimo;
vidência social se compensarão financeiramente, se- VII- previdência complementar facultativa, cus-
gundo critérios estabelecidos em lei. teada por contribuição adicional;

o § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n° 20, de VIII _ caráter democrático e descentralizado da
15-12-1998.

gestão administrativa, com a participação do Gover-
§ 10. lei disciplinará a cobertura do risco de aci- no e da comunidade, em especial de trabalhadores

dente do trabalho, a ser atendida concorrentemente em atividade, empregadores e aposentados.
pelo regime geral de previdência social e pelo setor Parágrafo único. A participação referida no inci-
privado. so VIII deste artigo será efetivada em nível federal,

o § 10 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998. estadual e municipal.

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a .
qualquer t~ulo, serão incorporados ao salário para .
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei.

o § 11 acrescido pela Emenda Constitucional nO 20, de
15-12-1998.

TíTULO I
Da Finalidade e dos Princípios
Básicos da Previdência social

Art. 1° A Previdência Social, mediante contri
buição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários
meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, desemprego involuntário, idade avan
çada' tempo de serviço, encargos familiares e prisão
ou morte daqueles de quem dependiam economica
mente.

Art. 2° A Previdência Social rege-se pelos se
guintes princípios e objetivos:

I - universalidade de participação nos planos
previdenciários;

\I - uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais;

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os estudantes de instituições públicas de

nível superior prestarão serviços gratuitos como pro
fessores de ensino público fundamental e médio con
tribuindo com, no mínimo, oito horas semanais de ati
vidade durante um ano.

Parágrafo único. As instituições públicas de en
sino superior e as redes de ensino público estaduais e
municipais estabelecerão convênios para a regula
mentação dos serviços referidos no caput deste arti
go.

Art. 2° Esta lei entra em vigor no ato de sua pu
blicação.

Justificação

A Constituição Federal prevê a gratuidade do
ensino nas instituições públicas. Esta determinação
aplica-se também ao ensino superior.
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Consideramos que o estudante que tem o pri
vilégio de estudar gratuitamente em uma instituição
pública tem o dever de dar a sua cota de contribui
ção a~ País, já tão marcado pelas disparidades so
ciais. E a sua parcela de cooperação ao Estado que
nele investiu.

Esta cota de contribuição pode ser exercida
mediante uma retribuição dos estudantes universitá
rios diretamente à educação brasileira. Os estudan
tes universitários podem exercer a função de profes
sor na área específica de sua especialidade tendo,
com isso, a saudável oportunidade de interagir com
os alunos da educação básica e vivenciar as suas
dificuldades e os problemas de sua região.

A retribuição aqui prevista é pequena - apenas
8 horas semanais durante um ano - e poderá ser
oferecida também por alunos universitários que tra
balhem, uma vez que as instituições de ensino su
perior e os sistemas de ensino poderão definir as
formas e horários de realização das atividades pro
postas.

Em síntese, consideramos que a cada direito
corresponde um dever e, por seu mérito, contamos
com o apoio dos senhores parlamentares para a
aprovação do projeto de lei que ora submetemos.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Paulo Lima.

PROJETO DE LEI N° 5.471, DE 2001
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Institui Dia Nacional de Mobilização
pela Vida e dá outras providências.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; de Educação,
Cultura e Desporto; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Dia Nacional de Mobiliza

ção pela Vida a ser comemorado no dia 9 de agosto
de cada ano, em homenagem a Herbert de Souza, o
Betinho.

Art. 2° Os entes dos Poderes Executivo, Legisla
tivo e Judiciário da União deverão publicar todos os
anos, até o Dia Nacional de Mobilização pela Vida,
um Balanço Social, referente ao ano anterior, que
contemple o registro quantitativo e qualitativo de to
das as iniciativas e ações desenvolvidas no combate
à fome, pela promoção da cidadania e pela valoriza
ção da vida e da dignidade da pessoa humana, con
forme os objetivos fundamentais da República Fede
rativa do Brasil estatuídos no art. 3° e nos termos do
inciso X do art. 23 da Constituição Federal.

§ 1° O Balanço Social de que trata este artigo
deverá incluir, no mínimo, informações relativas a re-

cursos desembolsados e resultados referentes às ini
ciativas voltadas para a população de baixa renda no
atendimento aos direitos sociais instituídos no art. 6°
da Constituição, a saber:

I - educação;

11- saúde;

111 - trabalho;

IV -lazer;

V - segurança;

VI- previdência social;
VII - proteção à maternidade e à infância;

VIII - assistência aos desamparados.
§ 2° Subordinam-se às disposições desta lei,

além dos órgãos da administração direta, os fundos
especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mis
ta, as agências reguladoras federais e demais entida
des controladas direta ou indiretamente pelos Pode
res Executivo, legislativo e Judiciário da União.

Art. 3° Os gestores da administração direta de
verão, a cada início de mandato, publicar uma proje
ção das metas a serem atingidas ao longo do período
de sua gestão.

Parágrafo único. A publicação de que trata este
artigo deverá ser feita junto com o Balanço Social
descrito no art. 2° e para os mesmos temas tratados
em seus incisos.

Art. 4° A prestação de informações falsas sujei
tará os responsáveis às penalidades da Lei.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. - De
putado Aécio Neves, Presidente - Deputado Barbo
sa Neto, 2° Vice-Presidente - Deputado Efraim Mo
rais, 1° Vice-Presidente - Deputado Ciro Nogueira,
4° Secretário - Deputado Severino Cavalcanti, 1°
Secretário - Deputado Nilton Capixaba, 2° Secretá
rio - Deputado Paulo Rocha, 3° Secretário.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.

• Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nO
26, de 14-2-2000

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimô
nio público;

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;

111 - proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios ar
queológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de va
lor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a po
luição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII-fomentar a produção agropecuária e orga

nizar o abastecimento alimentar;
IX - promover programas de construção de mo

radias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con
cessões de direitos de pesquisa e exploração de re
cursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educa
ção para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. lei complementar fixará nor
mas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

PROJETO DE LEI N° 5.651, DE 2001
(Do Sr . José Aleksandro)

Dispõe sobre a remuneração dos
Policiais Militares e Bombeiros Militares.

(Devolva-se a proposição, por contrari
ar o disposto no art. 42, caput, c/c o art.
144, § 6° da Constituição Federal (art. 137,
§ 1°, inciso 11, alínea a, do RICO). Oficie-se
ao Autor e, após, publique-se.)

O Congresso Nacional decreta:

CAPíTULO I
Da Remuneração

Art. 1°A remuneração dos militares das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares com
põe-se, em tempo de paz, de:

1- soldo;
11 - adicionais:
a) militar;
b) de habilitação;
c) de tempo de serviço;
d) de compensação orgânica.
111 - gratificações:
a) de representação;
b) de operações.
Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais

e gratificações são as constantes dos anexos 1,11, e 111
desta lei.

Art. 2° Além da remuneração, estabelecida no
art. 1°desta lei, os militares têm os direitos pecuniári
os descritos abaixo:

1-observadas as definições do art. 3° desta lei:
a) diária;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) auxílio-fardamento;
e) auxílio-alimentação;
f) auxílio-moradia;
g) auxílio-natalidade;
h) auxílio-invalidez;
i) auxílio-funeral;



111- do ato da promoção a Oficial, para o Subte
nente;

IV - do ato da promoção ou engajamento, para
as demais praças;
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II - observada a legislação específica: te, nas movimentações por interesse do serviço, ne-
a) auxílio-transporte; las compreendidas a passagem e a translação da res-
b) assistência pré-escolar; pectiva bagagem, para si, seus dependentes e um
c) salário-família; empregado doméstico, da localidade onde residir
d) adicional de férias; para ~utra, onde fixará residência dentro da respecti-

e) adicional natalino. va unidade Federada;
Parágrafo único. Os valores representativos dos ~~ - ajuda de ~usto - direito pecuniário devido

direitos previstos neste artigo são os estabelecidos ao mlht~r, pago adiantadamente, conforme regula-

em legislação específica ou constantes nas tabelas mentaçao: .
do anexo IV. a) para custeio das despesas de locomoção e

Art. 3° Para os efeitos de aplicação desta lei, en- in_stalação, exceto as de transporte, nas movimenta-
tende-se como: çoes para fora de sede;

I _ soldo _ parcela básica mensal da remunera- b) por ocasião de transferência para a inativida-
ção e dos proventos, inerentes ao posto ou à gradua- de remunerad~;
ção do militar, e é irredutível; X- auxílio-fardamento - direito pecuniário devi-

11 _ adicional militar _ parcela remuneratória do ao militar para cust:ar gastos com fardamento,
mensal devida ao militar, inerente a cada círculo hie- conforme regulamentaçao;
rárquico da carreira militar; XI - auxílio-alimentação - direito pecuniário de-

111 _ adicional de habilitação _ parcela remune- vido ao militar para cust~ar gastos com alimentação,
ratória mensal devida ao militar, inerente aos cursos conforme regulamentaçao;
realizados com aproveitamento, conforme regula- .~II - auxílio-~radia - direito pecuniário devido
mentação; ao mlhtar para aUXIliar nas despesas com habitação

IV - adicional de compensação orgânica _ par- do ~ilitar e seus dependentes, conforme regulamen-

cela remuneratória mensal devida ao militar pelo de- taçao;
sempenho efetivo e continuado das atividades profis- . XIII-:-. auxílio-natalidade - direito pecuniário de-
sionais nos respectivos quadros, e destina-se a com- vldo ao militar por motivo de nascimento de filho, con-
pensar os desgastes orgânicos e os danos psicosso- forme regulamentação;
máticos resultantes do desempenho dessas ativida- XIV - auxílio-invalidez - direito pecuniário devi-
des; do ao militar na inatividade, reformado como inválido,

V - adicional de operações _ parcela remunera- por incapacidade para o serviço ativo, conforme regu-
tória mensal devida ao militar pelo efetivo desempe- lamentação;
nho de operações policiais ou de bombeiro militar, XV - auxílio-funeral - direito pecuniário devido
conforme regulamentação; ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou

VI - gratificação de representação: companheira ou do dependente, ou ainda ao benefi-
a) parcela remuneratória mensal devida aos ofi- ciário no caso de falecimento do militar, conforme re-

ciais em cargo de comando, direção e chefia na OM, gulamentação.
conforme regulamentação; Parágrafo único. O militar quando em viagens a

b) parcela remuneratória eventual devida ao mi- serviço terá direito a passagens, conforme regula-
~itar pela participação em viagem de representação, mentação.
Instrução, emprego operacional ou por estar às or- Art. 4° A remuneração e os proventos do militar
dens de autoridade estrangeira no País, conforme re- não estão sujeitos a penhora, seqüestro ou arresto,
gulamentação; exceto nos casos especificamente previstos em lei.

VII - diária - direito pecuniário devido ao militar Art. 5° O direito do militar à remuneração tem iní-
que se afastar de sua sede, em serviço de caráter cio na data:
eventual ou transitório, para outro ponto do território I - do ato da promoção, para o Oficial;
nacional, destinado a cobrir as correspondentes des- 11 - do ato da declaração, para o Aspirante-a-Ofi-
pesas de pousada, alimentação e locomoção urbana, cial;
conforme regulamentação, observados os valores vi
gentes para aos servidores da União;

VIII - transporte - direito pecuniário devido ao
militar da ativa para custear despesas com transpor-



CAPíTULO 11
Dos Direitos Pecuniários ao Passar

Para a Inatividade

Art. 10. O militar, ao ser transferido para a ina
tividade remunerada, além dos direitos previstos nos
arts. 11 e 12 desta lei, faz jus:

1-à ajuda de custo prevista no art. 3°, X, b, des
ta lei;

11 - ao valor relativo ao período integral das fé
rias a que tiver direito e, ao incompleto, na propor
ção de um doze avos por mês de efetivo serviço.

§ 1° No caso do inciso 11 deste artigo, a fração
igualou superior a quinze dias é considerada como
mês integral.

§ 2° Os direitos previstos neste artigo são con
cedidos aos beneficiários da pensão militar no caso
de falecimento do militar em serviço ativo.

CAPíTULO 111
Dos Proventos Na Inatividade

Art. 11. Os proventos na inatividade remunera-
da são constituídos das seguintes parcelas:

1- soldo ou quotas de soldo;

11 - adicional militar;

111 - adicional de habilitação;

IV - adicional de tempo de serviço;

V - adicional de compensação orgânica;

VI- adicional de operações.

§ 1° Para efeito de cálculos, os proventos são:

1- integrais, calculados com base no soldo; ou

11 - proporcionais, calculados com base em
quotas do soldo, correspondentes a um trinta avos
do valor do soldo, por ano de serviço.
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V - do ingresso, para os voluntários; muneração ou dos proventos quando se iniciar o pa-
VI - da apresentação, quando da nomeação ini- gamento da pensão militar.

cial para qualquer posto ou graduação; § 2° Reaparecendo o militar caber-lhe-á, se for
VII - do ato da matrícula para os alunos das es- o caso, o pagamento da diferença entre a remune-

colas, centros de formação de oficiais e de praças, e ração ou os proventos a que faria jus e a pensão
congêneres. paga a seus beneficiários.

Parágrafo único. Nos casos de retroatividade, a Art. 9° O militar no exercício de cargo, comis-
remuneração é devida a partir das datas declaradas são ou função, cujo desempenho seja privativo de
nos respectivos atos. posto ou graduação superior ao seu, percebe a re-

Art. 6° Suspende-se temporariamente o direito muneração desse posto ou graduação, respeitada a
do militar à remuneração quando: devida habilitação.

1- em licença para tratar de interesse particular; Parágrafo único. O disposto neste artigo não
11 - na situação de desertor; se aplica às substituições por motivos de férias,
111 - agregado, para exercer atividades estra- gala, nojo e outras dispensas até 30 (trinta) dias.

nhas à Instituição, estiver em cargo, emprego ou fun
ção pública temporária não eletiva, ainda que na
Administração Pública indireta, respeitado o direito de
opção pela remuneração correspondente ao posto ou
graduação.

Parágrafo único. O militar que usar do direito de
opção pela remuneração faz jus à representação
mensal do cargo, emprego ou função pública tempo
rária.

Art. 7° O direito à remuneração em atividade
cessa quando o militar for desligado do serviço ativo
da Instituição por:

I - anulação de ingresso, licenciamento ou de
missão;

11- exclusão, expulsão ou perda do posto e pa
tente ou graduação;

111 - transferência para a reserva ou reforma;
IV - falecimento.

§ 1° O militar, enquanto não for desligado, con
tinuará a perceber remuneração na ativa até a publi
cação de seu desligamento, que não poderá ultra
passar quarenta e cinco dias da data da primeira
publicação oficial do respectivo ato.

§ 2° A remuneração a que faria jus em vida o
militar falecido, será paga aos seus beneficiários ha
bilitados até a conclusão do processo referente à
pensão militar.

Art. 8° Quando o militar for considerado desa
parecido ou extraviado, nos termos previstos nas
leis n° 6.652, de 30 de maio de 1979, n° 7.289, de
18 de dezembro de 1984, e n° 7.479, de 2 de junho
de 1986, sua remuneração ou proventos serão pa
gos aos que teriam direito à sua pensão militar.

§ 1° No caso previsto neste artigo, decorridos
seis meses, iniciar-se-á a habilitação dos beneficiári
os à pensão militar, cessando o pagamento da re-



CAPíTULO V
Dos Limites da Remuneração e dos Proventos

Art. 18. Nenhum militar, na ativa ou na inativi
dade, pode perceber mensalmente, a título de remu
neração ou proventos, importância superior à remu
neração bruta do Comandante Geral de sua Institui
ção.

Parágrafo único. Excluem-se, para fins de apli
cação deste artigo, os valores inerentes a:

I - direitos remuneratórios previstos no art. 2°
desta lei;

11 - adicional de tempo de serviço;

111- adicional de compensação orgânica;

IV - gratificação de representação;

V - auxílio-moradia;

VI - adicional de operações.

Art. 19. Nenhum militar ou beneficiário de pen
são militar pode receber, como remuneração, pro
ventos mensais ou pensão militar, valor inferior ao
do salário mínimo vigente, sendo-lhe paga, como
complemento, a diferença encontrada.

I - adicional-natalino;

11 - auxílio-invalidez;

111- assistência pré-escolar;

IV - salário-família;

V - auxílio-moradia;

VI - auxílio-natalidade;

VII - auxílio-funeral.

Art. 13. Suspende-se o direito do militar inativo
à percepção de proventos, quando retornar à ativa,
convocado ou designado para o desempenho de
cargo ou comissão nas Instituições, na forma da le
gislação em vigor, a partir da data de sua apresen
tação.

Art. 14. Cessa o direito à percepção dos pro
ventos na inatividade na data:

I - do falecimento do militar;

11 - do ato que prive o Oficial do posto e da pa
tente;

111 - do ato da exclusão a bem da disciplina
das Instituições, para a praça.

CAPíTULO IV
Dos Descontos

Art. 15. Descontos são os abatimentos que po
dem sofrer a remuneração ou os proventos do mili
tar para cumprimento de obrigações assumidas ou
impostas em virtude de disposição de lei ou de regu
lamento.

§ 1° Os descontos podem ser obrigatórios ou
autorizados.

§ 2° Os descontos obrigatórios têm prioridade
sobre os autorizados.

§ 3° Na aplicação dos descontos, o militar não
pode receber quantia inferior a trinta por cento da
sua remuneração ou proventos.

Art. 16. São descontos obrigatórios do militar:

I - contribuição para a pensão militar;

§ 3° O militar transferido para a reserva remu
nerada ex officio, por haver atingido a idade limite
de permanência em atividade, no respectivo posto
ou graduação, tem direito a 1 (um) soldo integral
correspondente ao seu posto ou graduação.

Art. 12. Além dos direitos previstos no artigo
anterior, o militar na inatividade remunerada faz jus
a:
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§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo ao cálcu- 11 - contribuição para a assistência médi-
lo da Pensão Militar. co-hospitalar, psicológica e social do militar, confor

me regulamentação;

111 - indenização pela prestação de assistência
médico-hospitalar aos dependentes, por intermédio
de organização militar;

IV - impostos incidentes sobre a remuneração
ou os proventos, de acordo com a lei;

V - indenização à Fazenda em decorrência de
dívida;

VI - pensão alimentícia ou judicial;

VII - taxa de uso por ocupação de próprio resi
dencial da unidade da Federação, conforme regula
mentação;

VIII - multa por ocupação irregular de próprio
residencial da unidade da Federação, conforme re
gulamentação.

Art. 17. Descontos autorizados são os efetua
dos em favor de entidades consignatárias, ou de ter
ceiros, conforme regulamentação do Comandante
Geral de cada Instituição.

Parágrafo único. Os descontos previstos neste
artigo não podem ultrapassar trinta por cento da re
muneração ou dos proventos do militar.
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§ 1° A pensão militar de que trata o caput des
te artigo é a pensão militar tronco e não as cotas
partes resultantes das subdivisões aos beneficiários.

§ 2° O complemento previsto no caput deste
artigo constituirá parcela de proventos na inativida
de, além das previstas no art. 11, até que seja ab
sorvido por ocasião de futuros reajustes.

CAPíTULO VI
Da Assistência Médico-hospitalar

Art. 20. A assistência médico-hospitalar, psico
lógica e social ao militar e seus dependentes será
prestada por meio de organizações do serviço de
saúde da Instituição, com recursos consignados em
seu orçamento.

§ 1° Em casos especiais, o militar e seus de
pendentes poderão receber atendimento em organi
zação hospitalar de outro órgão, nacional ou estran
geiro, nos seguintes casos:

I - de urgência, quando a organização hospita
lar da Instituição não puder atender;

11 - quando a organização hospitalar da Institu
ição não dispuser de serviço especializada.

§ 2° A organização de saúde da Instituição
destina-se a atender ao militar e seus dependentes.

Art. 21. Para os efeitos de assistência médi
co-hospitalar, psicológica e social, tratados neste
capítulo, são considerados dependentes do militar:

I - primeiro grupo:

a) o cônjuge, companheiro ou companheira re
conhecido judicialmente;

b) os filhos ou enteados, até vinte e um anos
de idade, ou até vinte e quatro anos de idade, se es
tudantes universitários ou, se inválidos, enquanto
durar a invalidez;

c) o indivíduo sob guarda ou tutela judicial até
vinte e um anos de idade, ou até vinte e quatro anos
de idade, se estudante universitário ou, se inválido,
enquanto durar a invalidez;

II - segundo grupo:

os pais, com comprovada dependência econô
mica do militar, desde que reconhecidos como de
pendentes pela Instituição;

111 - terceiro grupo:

os que forem considerados pela Instituição
como dependentes do militar, até a data da vigência
desta lei, não enquadrados na classificação dos gru
pos anteriores.

Art. 22. Os recursos para a assistência médi
co-hospitalar, psicológica e social aos dependentes
dos militares também provirão das contribuições e
indenizações estabelecidas na forma disposta pelo
art. 16, 11 e 111, desta lei.

§ 1° As contribuições e indenizações previstas
no caput deste artigo serão destinadas à constitui
ção de um Fundo de Saúde, que será regulamenta
do pelo Comandante Geral de cada Instituição.

§ 2° A indenização pela prestação de assistên
cia médico-hospitalar aos dependentes, de que trata
o caput deste artigo, não poderá ser superior:

a) a 10% (dez por cento) do valor da despesa,
para os dependentes do 10 grupo;

b) a 20% (vinte por cento) do valor da despe
sa, para os dependentes do 2° grupo;

c) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
despesa, para os dependentes do 30 grupo;

d) ao valor máximo de uma única remunera
ção do posto ou da graduação do militar, considera
da a despesa total anual.

CAPíTULO VII
Das Disposições Gerais, Transitórias e Finais

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 23. Os convocados fazem jus à remunera
ção prevista nesta lei.

Art. 24. Os militares da ativa nomeados em car
gos comissionados têm remuneração estabelecida
em legislação própria, assegurado o direito de opção.

Art. 25. Aos militares que prestarem serviço a
entidades conveniadas com a Instituição, poderão ser
conferidas gratificações, por conta dos recursos ori
undos do convênio, e na forma neste estabelecida.

Art. 26. O militar da reserva remunerada e, ex
cepcionalmente, o reformado, que tenha modificada
sua situação na inatividade para aquela prevista para
a prestação de Tarefa por Tempo Certo, faz jus a um
adicional igual a três décimos dos proventos que esti
ver percebendo.

Art. 27. Para efeitos desta lei, adotam-se as se
guintes conceituações:

I - sede - o território da respectiva unidade da
Federação;

11 - instituição - é a denominação dada à Polícia
Militar e ao Corpo de bombeiros Militar da respectiva
unidade da Federação;
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111 - missão, tarefa ou atividade - é o dever
emergente de uma ordem específica de comando, di

reção ou chefia;
IV - organização militar (OM) - é a denomina

ção genérica dada a corpo de tropa, repartição, esta
belecimento ou a qualquer outra unidade administrati
va das Instituições Militares da respectiva unidade da

Federação.
Art. 28. A contribuição para a assistência médi

co-hospitalar e social é de até três e meio por cento
ao mês e incidirá sobre as parcelas que compõem a
pensão ou os proventos na inatividade, como previsto
no art. 11 desta lei, conforme regulamentação.

Art. 29. O Fundo Nacional de Segurança Pública

complementará as folhas de pagamento das Polícias
Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.

Art. 30. O piso para a remuneração de cabo,
consideradas as parcelas de soldo, adicionais e grati-
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ficações do art. 10, não será inferior a sete salários mí

nimos.
Art. 31. O piso para a remuneração inicial de sol-

dados, consideradas as parcelas de soldo, adicionais
e gratificações do art. 1°, não será inferior a seis salá

rios mínimos.

SEÇÃO 11
Das Disposições Transitórias

Art. 32. Enquanto não entrar em vigor a regula
mentação prevista no art. 28, será descontada uma
alíquota de contribuição de 3%, incidente sobre o
soldo do posto ou da graduação do militar.

SEÇÃO III
Das Disposições Finais

Art. 33. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1° de

janeiro de 2002.

ANEXO I

TABELAS DE SOLDO E ESCALONAMENTO VERTICAL

os o ou ra uação
1. OFICIAIS SUPERIORES Valor (R$)

Coronel
Tenente-Coronel

3.741,00

l- Maior
-- 3.591,00

3.432,00

2. OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS
Caoitão 2.700,00

3. OFICIAIS -SUBALTERNOS
Primeiro-Tenente
SeQundo-Tenente

2.520,00

0_0-
2.250,00

4. PRACAS ESPECIAIS
- 0 ___0

Aspirante-a-Oficial
--- --- o

~~dete (último ano) da Academia de Policia Militar ou Bombeiro
2.100,00

MIlitar
901,58

Cadete (demais anos) da Academia de Policia Militar
Bombeiro Militar

ou

----- 606,04

5. PRAÇAS GRADUADAS
Subtenente
Primeiro-Saroento

1.890,00

SeQundo-SarQento
-- 1.647,00

Terceiro-Sargento
1.407,O_º-

Cabo
1.140,00

---~- - 1.013,81

6. DEMAISPRAÇAS
---

Soldado - 1 8 Classe
Soldado - ~., Classe

901,58
606,04

d
TABELA I - SOLDO

P t G d
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TABELA 11- ESCALONAMENTO VERTICAL

P t G dos O ou ra uaçao
1. OFICIAIS SUPERIORES

Coronel 1000
Tenente-Coronel 960
Major 917

2. OFICIAIS INTERMEDIARIOS
Capitão

722
3. OFICIAIS SUBALTERNOS

Primeiro-Tenente 674
SeQundo-Tenente 601

4. PRAÇAS ESPECIAIS
Aspirante-a-Oficial 561
Cadete (último ano) da Academia de Polícia Militar ou de 241
Bombeiro Militar
Cadete (demais anos) da Academia de Polícia Militar ou de
Bombeiro Militar 162

5. PRACAS GRADUADAS
Subtenentp 505
Primeiro-Sargento 440
Segundo-Sargento 376
Terceiro-Sargento 305
Cabo 271

6 DEMAIS PRAÇAS

Soldado - 1a Classe 241
Soldado - 2a Classe 162



Fevereiro de 2002 ])JARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ANEXO 11

TABELAS DE ADICIONAIS

Quinta-feira 21 0I317

TABELA 1- ADICIONAL MILITAR (A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2001)
QUANTITATIVO

CfRCUlOS PERCENTUAL SOBRE FUNDAMENTO
O SOLDO

Oficial Superior 14% (quatorze por
cento).

Oficial Intermediário 11 % (onze por cento).
Oficial Subalterno e Aspirante-a-

8% (oito por cento).
art. 1° e 3°, li, desta

Oficial lei
Subtenente e Sargento 6% (seis por cento).
Cabo e Soldado 1a Classe 13% (treze por cento).

TABELA 11- ADICIONAL MILITAR (A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2002)
QUANTITATIVO

CíRCULOS PERCENTUAL SOBRE FUNDAMENTO
O SOLDO

Oficial Superior 25% (vinte e cinco por
cento).

Oficial Intermediário 22% (vinte e dois por
cento). art. 1° e 3°, li, desta

Oficial Subalterno e Aspirante-a- 19% (dezenove por lei
Oficial cento).
Subtenente e Sargento 16% (dezesseis por

cento).
Cabo e Soldado 1a Classe 13% (treze por cento).

TABELA 11I - ADICIONAL DE HABILITAÇÃO

QUANTITATIVO
TIPOS DE CURSO PERCENTUAL SOBRE FUNDAMENTO

o SOLDO
Altos Estudos 30% (trinta por cento).
Aperfeiçoamento 20% (vinte por cento). art. 1° e 3°, 111, desta
Especialização 16% (dezesseis por Lei

cento).
Formação 12% (doze por cento).
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TABELA IV - ADICIONAL DE TEMPO DE SERViÇO
BASE QUANTITATIVO FUNDAMENTO

PERCENTUAL SOBRE O
SOLDO

Tempo de Serviço 1% por ano art. 1°, 3° desta Lei

TABELA V- ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA

SITUAÇÃO
VALOR PERCENTUAL QUE

FUNDAMENTOINCIDE SOBRE O SOLDO
Vôo em aeronave como tripulante
orgânico e observador aéreo.
Salto em pára-quedas cumprindo
missão militar.
Mergulho com escafandro ou
aparelho. art. 1° e art. 3°, V,
Desempenho efetivo e desta Lei
continuado de atividades de 20% (vinte por cento).
combate a incêndio, salvamento
e perícia de incêndio.
Desempenho efetivo e
continuado lie atividades de
policiamento ostensivo.
Serviço em centro de controle de
operações PM/BM.
Trabalho com Raios-X ou 10% (dez por cento).
substâncias radioativas.

TABELA VII - ADICIONAL DE OPERAÇÕES

SITUAÇÕES
VALOR PERCENTUAL QUE FUNDAMENTO
INCIDE SOBRE O SOLDO

Militar com curso de formação Correspondente a 16,04%
(dezesseis vírgula quatro por Art. 1° e art. 3°, VI/,
cento) do soldo de Coronel. desta Lei

II
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ANEXO 11I

TABELA DE GRATIFICAÇÃO

Quinta-feira 21 01319

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO

SITUAÇÕES
VALOR PERCENTUAL QUE

FUNDAMENTOINCIDE SOBRE O SOLDO
Oficial Superior, Intermediário e art. 10 e art. 30, VIII,
Subalterno, em cargo de 10% (dez por cento). a, desta Lei
Comando, Direção, Chefia e
Aiudância-de-Ordens.
Participante em viagem de art. 1° e art. 3D

, VIII,
representação, instrução, b, desta Lei
emprego operacional. ou por 2% (dois por cento).
estar às ordens de autoridade
estranoeira no País.

ANEXO IV

TABELAS DE OUTROS DIREITOS PECUNIÁRIOS

TABELA 1- AJUDA DE CUSTO

SITUACOES VALOR REPRESENTATIVO FUNDAMENTO
Militar, com dependente, nas Duas vezes o valor da

a movimentações para fora da remuneração, na ida e na
sede, superior a seis meses. volta.
Militar, com dependente, nas Duas valor da
movimentações fora da

vezes o
b

para
remuneração, na ida, e uma

sede superior a três meses e art. 20 e art. 3°,
igualou inferior a seis meses.

vez na volta. XI, a, desta Lei
Militar, com dependente, nas

Uma vez o valor da
c

movimentações para fora da remuneração, na ida, e outra
sede superior a quinze dias e na volta.igualou inferior a três meses.
Militar, sem dependente, nas Metade dos valores

d
situações "a", "b" e "c" desta estabelecidos para as
tabela. situações "a"1 "b" e "C"

._--_.--º,esta tabela.
Militar, com ou sem Oficial - quatro vezes o valor
dependente, por ocasião de da remuneração, calculado
transferência para a inatividade com base no soldo do último
remunerada. posto do círculo hierárquico

e a Que pertencer o militar. art. 20 e art. 30,

Praça - quatro vezes o valor Xl, b, desta Lei
da remuneração calculado
com base no soldo de
Subtenente.

. i:,
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TABELA 11- AuxíLIO-FARDAMENTO

SITUAÇOES VALOR REPRESENTATIVO FUNDAMENTO
Por conta do erário -
uniforme e roupa de cama,

O Cadete e o Soldado de 28 de acordo com as Tabelas
a

classe. de Distribuição
estabelecidas pelos
respectivos Comandantes
Gerais.

O militar declarado Aspirante-a- art. 20 e art. 30
,

b Oficial, ou promovido a 3° XII, desta Lei
sargento.
Os Oficiais nomeados e Um soldo e meio.
matriculados em Curso dec
Habilitação nomeadose os
Capelães Militares.
Anualmente, quando

d permanecer no mesmo posto Um terço da remuneração.
ou graduação.
O militar que retornar à ativa

e por convocação, designação ou Um soldo.
reinclusão, desde que há mais
de seis meses de inatividadl3.
O militar que perder o uniforme

f em sinistro, ocorrência ou em Um soldo e meio.
caso de calamidade.

TABELA 111 - AuxíLIO-ALIMENTAÇÃO
.-

SITUAÇOES VALOR PERCENTUAL QUE FUNDAMENTO
INCIDE SOBRE O SOLDO

Oficiais, Praças Especiais, 10,51% (dez vírgula art. 20 e art. 30
,

Subtenentes e Sargentos, cinqüenta um por cento) do XIII, desta Leia
Cabos e Soldados de 18 e 28 valor do soldo do posto de
classe Coronel. --

TABELA IV - AuxíLIO-MORADIA
SITUAÇOES VALOR PERCENTUAL QUE FUNDAMENTO

INCIDE SOBRE O SOLDO
Militar com dependente e 30% (trinta por cento) do art. 20 e art. 3°,

a possuidor de curso de soldo do posto ou XIV, desta Lei
formação graduação.
Militar sem dependente e 15% (quinze por cento) do

b possuidor de curso de soldo do posto ou
formação. graduação.
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TABELA V - AuxiLIO-NATALIDADE
SITUAÇOES VALOR REPRESENTATIVO FUNDAMENTO

--

Nascimento de filho do militar Uma vez o soldo do posto ou
a da ativa ou da inatividade graduação.

remunerada. Art. 2° e art. 3°,
Nascimento de filhos, em parto Uma vez o soldo do posto ou XV, desta Lei

b
múltiplo, do militar da ativa ou graduação, acrescido de
da inatividade remunerada. cinqüenta por cento por

recém-nascido.

TABELA VI - AuxíLIO-INVALIDEZ

SITUAÇOES VALOR REPRESENTATIVO FUNDAMENTO
O militar que necessitar de
internação especializada - em
estabelecimento militar ou não

a - assistência ou cuidados Sete quotas e meia do soldo.
permanentes de enfermagem,
devidamente constatadas por art. 2° e art. 3°,
Junta Militar de Saúde. XVI, desta Lei
O militar que, por prescrição
médica, homologada por Junta
de Saúde, receber tratamento

b na própria residência, Sete quotas e meia do soldo.
necessitando assistência ou
cuidados permanentes de
enfermaQem.

TABELA VII - AuxíLIO-FUNERAL

SITUACOES VALOR REPRESENTATIVO FUNDAMENTO
Morte do cônjuge,

Uma remuneração
art. 2° e art. 3°,

a companheira(o) vez a
XVII. desta Leiou

percebida, não podendo serdependente.
Morte do militar

inferior ao soldo de
b - pago ao Subtenente.beneficiário da Pensão Militar.

./1.'·
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Justificação

O clima de insatisfação reinante nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, bem
como os resultados medíocres dos esforços do Po
der Público para conter as taxas de criminalidade
dentro de limites toleráveis, denunciam que uma das
razões mais relevantes causas para a ineficiência e
a ineficácia das instituições de segurança pública re
side na remuneração aviltada a que os seus inte
grantes são submetidos.

Com a recente instituição do Fundo Nacional de
Segurança Pública, esperava-se que o Governo Fede
ral se sensibilizasse com uma situação constrangedo
ra que, não poucas vezes, vem confrontando os Go
vernos Estaduais com os seus servidores militares.

No entanto, essa iniciativa tão esperada reve
lou-se apenas como mais uma decepção para os es
tados, para a sociedade e para as instituições milita
res estaduais, pois, está expressamente vedado o
emprego do Fundo para a complementação das fo
lhas de pagamento de policiais militares e de bombei
ros militares.

Inconformados com mais esse engodo que veio
em prejuízo da segurança da população, apresenta
mos proposição com a qual, pretendemos estabele
cer uma isonomia salarial entre instituições militares
federais e estaduais, pois usamos como modelo o
texto de recente medida provisória destinada a rea
justar a remuneração dos militares da União.

Na convicção de que a nossa proposição se
constitui em contribuição oportuna e conveniente
para a solução de uma crise que há longo tempo
aflige a sociedade brasileira, esperamos poder con
tar com o valioso apoio dos nobres pares em favor
de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. - De
putado José Aleksandro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

lEI N° 6.652, DE 30 DE MAIO DE 1979

Dispõe sobre o Estatuto dos Policia
is Militares, das Polícias Militares dos
Territórios Federais do Amapá, de Ron
dônia e de Roraima, e dá outras provi
dências.

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

TíTULO I
Generalidades

Art. 1° O presente Estatuto regula a situação,
obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos Poli
ciais Militares, das Polícias Militares dos Territórios
Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima.

Art. 2° As Polícias Militares dos Territórios Fede
rais, administrativa e operacionalmente subordinadas
aos respectivos Secretários de Segurança Pública,
são instituições consideradas forças auxiliares, reser
va do Exército, destinadas à manutenção da ordem
pública nos Territórios Federais, e têm como compe
tência básica, no âmbito de suas jurisdições:

I - executar com exclusividade, ressalvadas as
missões peculiares das Forças Armadas e os casos
estabelecidos em legislação específica, o policiamen
to ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades
policiais competentes, a fim de as segurar o cumpri
mento da lei, a manutenção da ordem pública e o
exercício dos poderes constituídos;

11 - atuar de maneira preventiva como força de
dissuasão, em locais ou áreas específicas, onde se
presuma ser possível a perturbação da ordem;

111 - atuar de maneira repressiva em caso de
perturbação da ordem, precedendo o eventual em
prego das Forças Armadas;

IV - realizar serviços de prevenção e extinção de
incêndios simultaneamente com os de proteção e sal
vamento de vidas e materiais no local do sinistro, bem
corno os de busca e salvamento, prestando socorros
em casos de afogamento, nundações, desabamento,
acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas.

Parágrafo único. Em caso de guerra, perturbação
da ordem ou ameaça de irrupção de tal perturbação,
as Polícias Militares, de que trata esta lei, poderão ser
convocadas pelo Governo Federal, subordinando-se
ao Comando das respectivas regiões militares, para
emprego em suas atribuições específicas de Polícia
Militar e como participantes da defesa territorial.

lEI N° 7.289, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1984

Dispõe sobre o Estatuto dos Policia
is-Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal, e dá outras providências.

ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES
DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

TíTULO I
Generalidades
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CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° O presente Estatuto regula a situação,
obrigação, deveres, direitos e prerrogativas dos polici
ais militares da Polícia Militar do Distrito Federal.

Art. 2° A Polícia Militar do Distrito Federal, orga
nizada com base na hierarquia e disciplina, conside
rada força auxiliar reserva do Exército, é destinada à
manutenção da ordem pública e segurança interna do
Distrito Federal.

lEI N° 7.479, DE 2 DE JUNHO DE 1986

Aprova o Estatuto dos Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros do Dis
trito Federal, e dá outras providências.

Art. 1° É aprovado o anexo Estatuto dos Bombe
iros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, como parte integrante desta lei.

Art. 2° Até que seja legalmente disciplinado re
gime próprio de pensões para os bombeiros milita
res do Distrito Federal, aplica-se-Ihes o disposto
nos artigos 69 a 71 da lei n06.022, de 3 de janeiro
de 1974.

PROJETO DE LEI N° 5.658, DE 2001
(Do Sr. Pedro Celso)

Estabelece o direito de sindicaliza
ção para o empregado de entidade sindi
cal.

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O parágrafo único do art. 526 da Consoli

dação das leis do Trabalho - CLT, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 526 .
Parágrafo único. Aplicam-se ao empre

gado de entidade sindical os preceitos das
leis de proteção do trabalho e de previdên
cia social, inclusive o direito de associação
em sindicato (NR)

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

A Constituição Federal garante a todos traba
lhadores, e inclusive aos servidores públicos - exceto
aos militares -, plena liberdade de associação, reco
nhecendo-a como direito coletivo e social (art. 5° XVII
e XVIII, e art. 8°).

Atualmente, em função dessa liberdade consti
tucional praticamente todos os setores da sociedade
têm-se organizado em sindicato. Assim, encontramos
inúmeras categorias de servidores públicos, médicos.
rodoviários, auxiliares do judiciário e até policiais mili
tares lutando pelos seus direitos por meio de seus
sindicatos.

Os trabalhadores empregados em sindicatos,
federações e confederações, que são muitos, e espa
lhados por todos os estados da Federação, também
se organizaram em sindicatos. Isto porque, não obs
tante dispositivo da CLT (art. 526, parágrafo único) es
tabelecer que "aplicam-se aos empregados dos sindi
catos os preceitos das leis de proteção ao trabalho e
da previdência social, excetuado o direito de associa
ção em sindicato."(grifo nosso), a unanimidade da
doutrina assentou que tal preceito não foi recepciona
do pela Constituição Federal.

Assim sendo, a hermenêutica jurídica é tranqüi
la em afirmar que o artigo não recepcionado fica revo
gado pela lei Maior. Nesse sentido, afirmam vários
doutrinadores:

Sérgio Pinto Martins, in Comentários à CLT,
Atlas, fls. 543:

"0 direito de associação é livre, confor
me o inciso V do artigo 8° da Constituição,
estando derrogado neste ponto a parte final
do parágrafo único em comentário.

Valentin Carrion, in Comentários à Consolida
ção das Leis do Trabalho, Ed. Saraiva. 21 a edição,
fls. 420:

"As normas que estabelecem requisi
tos para reconhecimento, ou funcionamento
do sindicato estão revogadas tacitamente
pela CF de 1988, art. 8°."

Segada Vianna, in Instituições de Direito do
Trabalho, Ltr, 16a edição, vol. 2. fls. 1.080:

"A nova Carta Magna, consoante a teo
ria de Kelsen, passa a ser o fundamento de
validade das leis pretéritas que com ela se
compatibiliza. E as que com ela conflitam
perdem sua eficácia jurídica. Como lembra
Eduardo Gabriel Saad, esteado em Franco
Modugno, não se trata de revogação, pois
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esta 'tem em si a idéia de substitui ção de
uma por outra lei. A inconstitucionalidade de
uma lei significa a cassação da vigência
desta e, assim, fica desprovida de uma con
dição intrínseca de sua subsistência.'"

"Destarte, ao vedar a interferência e a
intervenção do Poder Público na organiza
ção sindical, bem como a sua autorização
para fundação de sindicato (art. 80 I), a
Constituição invalidou, no todo ou em parte,
as disposições legais (CLT), que afrontavam
o princípio da autonomia sindical."

Armando Casimiro Costa. in CLT, LTr. 23a edi
ção, fls. 71

" ...0 art. 10 do DL na 925, 10-10-69,
DOU 13-10-69, dispôs: "O art. 526, da Se
ção 111 do Capítulo I do Título V da Consoli
dação das Leis do Trabalho passa a vigorar
com a seguinte redação..." sem fazer alusão
ao parágrafo único. Nessas condições con
clui-se que este dispositivo deixou de exis
tir."

Eduardo Gabriel Saad, in CLT comentada, Ed.
LTr, 27a edição, fls. 344, nota ao art. 526 da CLT:

"A Constituição Federal de 1988, em
seu art. 80

, assegura a formação de sindica
tos independentemente de autorização do
Estado.

Não faz qualquer restrição à sindicali
zação dos empregados das entidades sindi
cais, o que significa dizer que eles podem
constituir sindicato que os represente. Des
tarte, deixou de existir a vedação constante
da parte final do parágrafo único do artigo
em estudo."

O Próprio Poder Judiciário, em diversos julga
dos, reafirmou a posição doutrinária de que os tra
balhadores em entidades sindicais (sindicatos, fede
rações e confederações) tinham legitimidade para
se organizar em sindicatos, como em diversos julga
mentos de dissídios coletivos.

De fato, o art. 10 da Lei na 4.725/65 veio assegu
rar, para os empregados de entidades sindicais, as
mesmas condições salariais, autorizando que tais
sindicatos fizessem os repasses dos reajustes que lo
grassem alcançar.

Todavia, algumas considerações merecem ser
feitas sobre o citado dispositivo. Inicialmente, é impor
tante observar que a citada lei não tinha teleologica
mente o objetivo de restringir os direitos dos empre-

gados de sindicato. Ao contrário. Em função daquela
proibição constante no parágrafo único do art. 526 da
CLT, a Lei na 4.725/65 veio em socorro de tais laboris
tas, tentando assegurar-lhes um mínimo de garantia.
Portanto, não era uma lei restritiva e sim uma lei su
p�etiva!

O fato, entretanto, é que, ainda que norteada por
objetivos nobres, a citada lei não "pegou". Realmente
ela não tinha como ser aplicada pelos sindicatos por
ter sido elaborada à revelia dos interesses dos empre
gados em sindicatos e não se adequar à realidade.
Exemplo disso, é o caso dos empregados de sindica
to de policiais civis. Ora, as garantias dadas aos poli
ciais civis não poderiam ser repassadas aos empre
gados do seu sindicato, já que estes não são policiais.
Ou no caso de sindicato de médicos, cujos emprega
dos dos sindicatos não têm nível superior.

Assim, o tempo revelou que o citado art. 10 da
Lei na 4.725/65 prescindia de efetividade jurídica, ain
da mais quando deixou de prever que também seriam
repassadas para os empregados em sindicatos ou
tras conquistas provenientes de acordos coletivos,
tais como conquistas sociais de auxílio-creche, salá
rio-educação, tíquete-refeição, folgas etc. Esses be
nefícios são negociados em acordo coletivo e tam
bém são de interesse dos trabalhadores em sindicato,
que ficam proibidos de reivindicá-los quando se con
sidera que a combinação do art. 10 da Lei na 4.725/65
com o parágrafo único do art. 526 da CLT não permi
tem sua organização em sindicato.

Advirta-se, ainda, que os sindicatos exercem
outras funções e atividades do interesse de seus as
sociados, além de reivindicar salários. Hoje, os sindi
catos oferecem assistência jurídica aos trabalhado
res, fiscalizam as condições de trabalho, organizam
cooperativas, homologam rescisões de contrato de
trabalho e encaminham denúncias ao Ministério PÚ
blico. Portanto, é errôneo considerar que a existência
de uma entidade sindical seja importante tão-somen
te nas questões de reivindicação salarial.

Poder-se-ia pressupor dispensável a apresenta
ção deste projeto de lei, que explicita o direito de sin
dicalização dos empregado em entidade sindical e al
tera a redação do parágrafo único do art. 526 da CLT.

Entretanto, cumpre frisar que, ao mesmo tempo
em que determinados setores da sociedade evoluem,
outros regridem. E grande regressão é a tendência
adotada pela Justiça do Trabalho, no sentido de, em
várias decisões, negar o interesse e a legitimidade de
os trabalhadores em sindicato se organizarem em
sindicato.
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Por algumas decisões tomadas em processos
que correram à revelia dos sindicatos interessados, o
Tribunal Superior do Trabalho firmou jurisprudência
recente (a partir de novembro de 1999), que sinteti
zou na Orientação Jurisprudencial n° 37, nos seguin
tes termos:

Orientação Jurisprudencial n° 37

EMPREGADOS DE ENTIDADES
SINDICAIS ESTABELECIMENTO DE
CONDiÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
DISTINTAS DAQUELAS ÀS QUAIS SUJEITAS
AS CATEGORIAS REPRESENTADAS PELOS
EMPREGADORES. IMPOSSIBILIDADE
JURíDICA. ART. 10 DA lEI N°4.725165.

O art. 10 da lei n° 4.725/65 assegura,
para os empregados de entidades sindicais,
as mesmas condições coletivas de trabalho
fixadas para os integrantes das categorias
que seus empregadores representam.
Assim, a previsão legal expressa constitui
óbice ao ajuizamento de dissídio coletivo
com vistas a estabelecer para aqueles pro
fissionais regramento próprio.

Ressalte-se que esse recente, porém retrógra
do entendimento do TST, destoa completamente da
liberdade de associação assegurada pela Constitui
ção Federal e provoca um grande atraso na atividade
sindical, porque esses trabalhadores, que já haviam
se organizado, com sindicatos totalmente legaliza
dos, registrados, passaram a ser jogados na margina
lidade.

Somente em Brasília, estima-se a existência de
cinco mil trabalhadores em entidades sindicais. No
Brasil inteiro, esse número se multiplica. E a partir do
novo entendimento do TST, os que porventura ainda
não tenham se organizado em sindicatos ficam proibi
dos de fazê-lo, como se representassem algum peri
go para a Nação.

Esse absurdo merece ser reparado a fim de se
garantir aos empregados de sindicatos os mesmos
direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros,
pelo próprio texto Constitucional.

Do exposto, e tendo em vista que a Constituição
Federal estabelece o direito de organização em asso
ciação sindical a todos os brasileiros, exceto aos mili
tares, não tendo consignado qualquer exclusão - ex
p�ícita ou implícita - dos trabalhadores de entidades
sindicais, e a fim de tornar expressa a revogação de
terminada pela Carta Magna, apresento este projeto
de lei para alterar o parágrafo único do art. 526 da

CLT, solicitando o apoio dos ilustres pares para sua
aprovação.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. - Pe
dro Celso, PT/DF.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XVII - é plena a liberdade de associação para
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII- a criação de associações e, na forma da
lei, a de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcio
namento;

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial" que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um município;
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111 - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confe
derativo da representação sindical respectiva, inde
pendentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;

VIII- é vedada a dispensa do empregado sindi
calizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se elerto, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

DECRETO-lEI N° 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS DO TRABALHO

TíTULO V
Da Organização Sindical

CAPíTULO I
Da Instituição Sindical

SEÇÃO 111
Da Administração do Sindicato

Art. 526. Os empregados do Sindicato serão no
meados pela diretoria respectiva ad referendum, da
Assembléia Geral, não podendo recair tal nomeação
nos que estiverem nas condições previstas nos itens
11, IV, V, VI, VII e VIII do art. 530 e, na hipótese de o no
meador haver sido dirigente sindical, também nas do
item I do mesmo artigo.

* Redação dada pelo Decreto-Lei n° 925, de
10-10-1969.

Parágrafo único. Aplicam-se aos empregados
dos sindicatos os preceitos das leis de proteção do
trabalho e de previdência social, excetuado o direito
de associação em sindicato.

* Vide Constituição Federal 1988, art. 5° incisos
XVII e XVIII e artigo 8°.

DECRETO-lEI N° 925,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1969

Altera Dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei na 5.452 de 1° de maio de 1943.

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército
e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que
lhes confere o artigo 1° do Ato Institucional n° 12, de
31 de agosto de 1969, combinado com o § 1° do arti
go 2°, do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de
1968,

Decretam:
Art. 1° O artigo 526, da Seção 111, do Capítulo I

de Título V da Consolidação das leis do Trabalho
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 596. Os empregados do sindicato serão no
meados pela diretoria respectiva ad referendum da
assembléia geral, não podendo recair tal nomeação
nos que estiverem nas condições previstas nos itens
"li", "IV", "V", "VI, e VII" e "VIII" do artigo 530 e, na hi
pótese de o nomeado haver sido dirigente sindical,
também nas do item "I" do mesmo artigo.

Art 2° Ao artigo 530, da Seção IV do Capítulo I
do Título V da Consolidação das leis do Trabalho,
adita-se o item VIII, na forma seguinte:

"Art. 530 .

VIII- Os que tenham sido destituídos de cargo
administrativo ou de representação sindicaL"

LEI N° 4.725, DE 13 DE JULHO DE 1965

Estabelece normas para o processo
dos dissídios coletivos, e dá outras pro
vidências.

Art. 10. Os ajustamentos de salário fixados em
decisões da Justiça do Trabalho, aprovados em julga
mento de dissídios coletivos ou em acordos homolo
gados, serão aplicados, automaticamente, nas mes-
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mas condições estabelecidas para os integrantes das "§ 4° Ao licenciar o veículo, o proprie-
categorias profissionais litigantes ou interessadas, tário deverá comprovar sua aprovação nas
aos empregados das próprias entidades suscitantes inspeções de segurança veicular e de con-
e suscitadas, observadas as peculiaridades que lhes trole de emissões de gases poluentes e de
sejam inerentes, ficando, desde logo, autorizado o re- ruído, conforme disposto no art. 104."
ajustamento das respectivas verbas orçamentárias.

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL N° 37

37. Empregados de entidades Sindicais, esta
belecimento de Condições Coletivas de Trabalho Dis
tintasd daquelas às quais Sujeitas as Categorias Re
presentadas Pelos Empregadores. Impossibilidade
Jurídica. Art. 10 da lei N° 4.725/65

O art. 10 da lei n° 4.725/65 assegura, para os
empregados de entidades sindicais, as mesmas con
dições coletivas de trabalho fixadas para os integran
tes das categorias que seus empregadores represen
tam. Assim, a previsão legal expressa constitui óbice
ao ajuizamento de dissídio coletivo com vistas a esta
belecer para aqueles profissionais regramento pró
prio.
RODC 460025/98 Min. Gelson de Azevedo
DJ 23-10-98 unânime RODC 373238/97 Min. Ursuli
na Santos
DJ 5-6-98 unânime. RODC 343746/97, Ac. 1649/97
Juiz Convocado Fernando E. Ono
DJ 13-2-98 unânime

PROJETO DE LEI N° 5.709, DE 2001
(Do Sr. Antonio Joaquim Araújo)

Altera a redação do art. 131 da lei
9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(Apense-se ao Pl n° 5.423/2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 131 da lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra
sileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 131 .

"§ 2° O veículo somente será conside
rado licenciado estando quitados os débitos
relativos aos impostos a ele vinculados.
(NR)

"§ 3° O veículo poderá ser licenciado
mesmo que não estejam pagas as multas
de trânsito a ele vinculadas, objeto de recur
sos ainda em trâmite.(AC)

Justificação

O objetivo deste projeto de lei é desvincular o li
cenciamento do veículo das multas a ele atribuídas e
que são objeto de recursos ainda em tramitação.

Essa é uma proposição justa, pois enquanto
não se decidir se o auto de infração é consistente ou
regular (art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro),
não se pode considerar o condutor como infrator. Vale
lembrar também, com maior razão, que "o recurso
contra a imposição de multa poderá ser interposto no
prazo legal, sem o recolhimento do seu valor" (art.
286 do CTB).

Assim, se o período do licenciamento coincidir
com o período em que tramite o recurso contra auto
de infração, não poderá haver proibição para o licen
ciamento do veículo se não houver sido paga a multa
em questão.

Para esclarecer devidamente essa situação e
acabar com os conflitos entre os arts. 131, 281 e 286
do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário, então,
alterar a redação do art. 131 do CTB, como estamos
propondo.

Pela importância desta proposição, esperamos
vê-Ia aprovada pelos ilustres deputados.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Antonio Joaquim Araújo.

lEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

CAPíTULO IX
Dos Veículos

SEÇÃO 11
Da Segurança dos Veículos

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas
condições de segurança, de controle de emissão de ga
ses poluentes e de ruido avaliadas mediante inspeção,
que será obrigatória, na forma e periodicidade estabele-
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cidas pelo Contran para os itens de segurança e pelo
Conama para emissão de gases poluentes e ruido.

§ 1° (VETADO)
§ 2° (VETADO)

§ 3° (VETADO)
§ 4° (VETADO)

§ 5° Será aplicada a medida administrativa de
retenção aos veículos reprovados na inspeção de se
gurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

CAPíTULO XII
Do Licenciamento

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual
será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao
Certificado de Registro, no modelo e especificações
estabelecidos pelo Contran.

§ 1° O primeiro licenciamento será feito simulta
neamente ao registro.

§ 2° O veículo somente será considerado licen
ciado estando quitados os débitos relativos a tributos,
encargos e multas de trânsito e ambientais, vincula
dos ao veículo, independentemente da responsabili
dade pelas infrações cometidas.

§ 3° Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá
comprovar sua aprovação nas inspeções de seguran
ça veicular e de controle de emissões de gases polu
entes e de ruído, conforme disposto no art. 104.

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos
ao licenciamento e terão sua circulação regulada pelo
Contran durante o trajeto entre a fábrica e o município
de destino.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli
ca-se, igualmente, aos veículos importados, durante
o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário
e o município de destino.

CAPíTULO XVIIII
Do Processo Administrativo

SEÇÃO 11
Do Julgamento das Autuações e Penalidades

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da
competência estabelecida neste Código e dentro de
sua circunscrição, julgará a consistência do auto de
infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arqui
vado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;
11 - se, no prazo máximo de trinta dias, não for

expedida a notificação da autuação.
* Inciso com redação dada pela Lei n09.6D2, de

21-1-1998.

Art. 286. O recurso contra a imposição de multa
poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhi
mento do seu valor.

§ 1° No caso de não provimento do recurso, apli
car-se-á o estabelecido no parágrafo único do
art.284.

§ 2° Se o infrator recolher o valor da multa e
apresentar recurso, se julgada improcedente a pena
lidade, ser-Ihe-á devolvida a importância paga, atuali
zada em Ufir ou por índice legal de correção dos débi
tos fiscais.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.598, DE 2002

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

TVR 940/2001
MSC 703/1

Aprova o ato que renova concessão
à Televisão Bahia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do decreto de

25 de junho de 2001, que renova a partir de 17 de
maio de 1999, a concessão outorgada à Televisão
Bahia Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

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

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 940, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 703/01

Submete ao Congresso Nacional o
ato constante do decreto de 25 de Junho
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de 2001, que renova concessão a Televi
são Bahia Ltda., a partir de 17 de maio de
1999, para explorar pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
na cidade de Salvador, Estado da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do de
creto de 25 de junho de 2001, que "Renova conces
são das entidades que menciona, para explorar servi
ços de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 Fundação Enoch de Oliveira de
Comunicação Social, originariamente Rádio Educa
dora Rio Doce Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na
cidade de Governador Valadares - MG (onda média).

2 - Rádio Ibituruna Ltda., a partir de 6 de feverei
ro de 1994, na cidade de Governador Valadares - MG
(onda média).

3 - Rádio Difusora de Salinas Ltda., a partir de 4
de janeiro de 1995, na cidade de Salinas - MG (onda
média).

4 - TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., ori
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A. a
partir de 10 de novembro de 1993, na cidade de Caru
aru - PE (onda média).

5 - TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., ori
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a
partir de 10 de maio de 1993, na cidade de Garanhuns
- PE (onda média).

6 - TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., ori
ginariamente Empresa Jornal do Commércio S.A, a
partir de 10 de maio de 1993, na cidade de Recife 
PE (onda média).

7 - Empresa Fluminense de Comunicação
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Ni
terói - RJ (onda média).

8 - Rádio Teresópolis Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Teresópolis - RJ (onda
média).

9 - Emissoras Reunidas Ltda., originariamente
Sociedade Radiodifusora Passo Real Ltda., a partir
de 10 de maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do
Sul - RS (onda média).

10 - Rádio América do Rio Grande Do Sul
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
Montenegro - RS (onda média).

11 - Rádio Progresso Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo - RS (onda
média).

12 - Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., a
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Santo
Antônio da Patrulha - RS (onda média).

13 - Sociedade Rádio Integração Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga
Seca - RS (onda média).

14-Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a partir de
10 de maio de 1994, na cidade de Palmeira das Mis
sões - RS (onda média).

15 - Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir
de 25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimenta Bu
eno - RO (onda média).

16 - Fundação Frei Rogério, originariamente
Rádio Coroado Ltda., a partir de 10 de maio de 1994,
na cidade de Curitibanos - SC (onda média).

17 - Rádio Caçanjurê Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Caçador - SC (onda mé
dia).

18 - Rádio Difusora Colméia de Porto União
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
Porto União - SC (onda média).

19 - Rádio Cultura de Xaxim Ltda., a partir de 10

de maio de 1994, na cidade de Xaxim - SC (onda mé
dia).

20 - Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., a
partir de 10 de maio de 1994, na cidade de Botucatu
SP (onda média).

21 - Pinhal Rádio Clube Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de Espírito Santo do Pinhal
SP (onda média).

22 - Sociedade Rádio Clube de Guaratingueta
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
Guaratinguetá - SP (onda média).

23 - Rádio Jauense Ltda., a partir de 10 de maio
de 1994, na cidade de Jaú - SP (onda média).

24 - Rádio Cultura de Promissão Sociedade
Limitada, a partir de 10 de maio de 1994. na cidade de
Promissão - SP (onda média).

25 - Rádio São Carlos Ltda., a partir de 10 de
maio de 1994, na cidade de São Carlos - SP (onda
média).

26 - Rádio Piratininga de São João da Boa Vista
Ltda., a partir de 10 de maio de 1994, na cidade de
São João da Boa Vista - SP (onda média).
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27 - Rádio São Carlos Ltda., a partir de 1° de
maio de 1993, na cidade de São Carlos - SP (onda
tropical); e

28 - Televisão Bahia Ltda., a partir de 17 de
maio de 1999, na cidade de Salvador - BA (sons e
imagens).

Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 00233 EM

Brasília, 8 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões, outorgadas às entidades abaixo relacio
nadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas lo
calidades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Enoch de Oliveira de Comunicação
Social, concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Governador Valadares, Estado de Minas Ge
rais (Processo n° 5071 0.000120/94).

• Rádio Ibituruna Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais (Processo n"
50710.000123/94).

• Rádio Difusora de Salinas Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Salinas, Estado de
Minas Gerais (Processo n°
50710.000752/94).

• TVe Rádio Jornal do Commércio Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Caruaru, Esta
do de Pernambuco (Processo n°
29103.000447/93).

• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Garanhuns,
Estado de Pernambuco (Processo n°
29103.000446/93).

• TV e Rádio Jornal do Commércio Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Recife, Estado
de Pernambuco (Processo n°
29103.000449/93).

• Empresa Fluminense de Comunicação Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Niterói,

Estado do Rio de Janeiro (Processo n°
53770.000165/94).

• Rádio Teresópolis Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Teresópolis, Estado do Rio
de Janeiro (Processo n° 53770.000298/94).

• Emissoras Reunidas Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.000217/94).

• Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Montenc
gro, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
n° 53790.000194/94).

• Rádio Progresso Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Leopoldo, Estado do
Rio Grande do Sul (Processo n"
53790.000215/94).

• Sociedade de Rádiodifusão Itapuí Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Santo Antônio
da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul
(processo n° 53790.000196/94).

• Sociedade Rádio Integração Ltda., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Restinga Seca,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.000729197).

• Sociedade Rádio Palmeira Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Palmeira das Mis
sões, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
n° 53790.000240/94).

• Rádio Sociedade Rondônia Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Pimenta Bueno,
Estado de Rondônia (Processo n°
53800.000265/94) .

• Fundação Frei Rogério, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Curitibanos, Estado de San
ta Catarina (Processo n" 50820.000064/94).

• Rádio Caçanjurê Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Caçador, Estado de Santa
Catarina (Processo ,f 50820.000069/94).

• Rádio Difusora Colméiad de Porto União
Ltda., concessionària de serviço de radiodifu-
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são sonora em onda média, na cidade de Por
to União, Estado de Santa Catarina (Processo
n° 50820.000071/94).

• Rádio Cultura de Xaxim Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Xaxim, Estado de Santa
Catarina (Processo n° 50820.000063194).

• Rádio Municipalista de Botucatu Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Botucatu, Esta
do de São Paulo (Processo n°
50830.000293/94).

• Pinhal Rádio Clube Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Espírito Santo do Pinhal, Estado
de São Paulo (Processo n° 50830.000315194).

• Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Gu
aratinguetá, Estado de São Paulo (Processo
n° 50830.000278/94).

• Rádio Jauense Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Jaú, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 50830.000316/94).

• Rádio Cultura de Promissão Sociedade Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Promis
são, Estado de São Paulo (Processo n°
50830.000390/94) .

• Rádio São Carlos Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo n° 50830.000283/94).

• Rádio Piratininga de São João da Boa Vista
Ltda., concessionária de serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de São
João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 50830.000288/94).

• Rádio São Carlos Ltda., concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo (Processo n° 50830.000112/93).

• Televisão Bahia Ltda., concessionária de ser
viço de radiodifusão de sons e imagens, na ci
dade de Salvador, Estado da Bahia (Processo
nO 53640.001880/98).

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de

23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicá
veis, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nO 88.066, de 1983, submeto o assunto
à superior consideração de Vossa Excelência para de
cisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional,
em cumprimento ao § 3° do art. 223 da Constituição.

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

DECRETO DE 25 DE JUNHO DE 2001

Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 6° da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n088.066, de 26 de janeiro de 1983,

DECRETA:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas, para explorar, sem direito
de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de
radiodifusão sonora em onda média:

I - Fundação Enoch de Oliveira de Comunica
ção Social, a partir de 1° de maio de 1994, na cidade
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais,
outorgada originariamente à Rádio Educadora Rio
Doce Ltda., pela Portaria MVOP n° 531, de 10 de ju
nho de 1950, revigorada pela Portaria MC n° 58, de
20 de janeiro de 1969, renovada pelo Decreto n°
90.308, de 16 de outubro de 1984, e transferida pelo
Decreto de 13 de janeiro de 1997, para a concessio
nária de que trata este inciso (Processo n°
50710.000120/94).

11- Rádio Ibituruna Ltda., a partir de 6 de feverei
ro de 1994, na cidade de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto nO
891, de 12 de abril de 1962, e renovada pelo Decreto
n° 91.666, de 20 de setembro de 1985 (Processo n°
50710.000123/94).

111 - Rádio Difusora de Salinas Uda., a partir de 4
de janeiro de 1995, na cidade de Salinas, Estado de Mi-
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nas Gerais, outorgada pelo Decreto nO 90.635, de 5 de
dezembro de 1984 (Processo n° 50710.000752/94).

IV - TV e Rádio Jornal do Commércio LIda., a
partir de 1° de novembro de 1993, na cidade de Caru
aru, Estado de Pernambuco, originariamente outor
gada à Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante
Decreto n027.901, de21 de março de 1950, renovada
e transferida para a Rádios Jornal do Commércio
LIda., pelo Decreto n091.381, de 1° de julho de 1985, e
autorizada a mudar sua denominação social para a
atual, conforme Portaria MC n° 144, de 29 de abril de
1998 (Processo n° 29103.000447/93).

V - TV e Rádio Jornal do Commércio LIda., a
partir de 1° de maio de 1993, na cidade de Gara
nhuns, Estado de Pernambuco, originariamente ou
torgada à Empresa Jornal do Commércio S.A, medi
ante Decreto nO 27.901 , de 21 de março de 1950, re
novada e transferida para a Rádios Jornal do Com
mércio LIda., pelo Decreto n091.382, de 1° de julho de
1985, e autorizada a mudar sua denominação social
para a atual, conforme Portaria MC n° 144, de 29 de
abril de 1998 (Processo n° 291 03.000446/93).

VI- TV e Rádio Jornal do Commércio LIda., a
partir de 12 de maio de 1993, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, originariamente outorgada à
Empresa Jornal do Commércio S.A, mediante Decre
to n° 37.992, de 27 de setembro de 1955, renovada e
transferida para a Rádios Jornal do Commércio Ltda.,
pelo Decreto nO 91.384, de 12 de julho de 1985, e au
torizada a mudar sua denominação social para a atu
ai, conforme Portaria MC n° 144, de 29 de abril de
1998 (Processo n° 29103.000449/93).

VII - Empresa Fluminense de Comunicação
LIda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ni
terói, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pela Porta
ria MVOP n° 579, de 4 de outubro de 1956, renovada
pelo Decreto n° 89.484, de 27 de março de 1984, au
torizada a mudar sua denominação social para a atu
ai, mediante Portaria n039, de 21 de maio de 1987, do
Delegado do Ministério das Comunicações no Rio de
Janeiro (Processo n° 53770.000165/94).

VIII - Rádio Teresópolis LIda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Teresópolis, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria MVOP n° 869,
de 30 de setembro de 1946, e renovada pelo Decreto
nO 91 .012, de 27 de fevereiro de 1985 (Processo n°
53770.000298/94).

IX - Emissoras Reunidas Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Santa Cruz do Sul, Esta
do do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente
à Sociedade Radiodifusora Passo Real LIda., pela
Portaria MVOP n0280, de 16 de abril de 1945, renova-

da pelo Decreto n° 89.713, de 29 de maio de 1984, e
transferida pelo Decreto nO 98.388, de 13 de novem
bro de 1989, para a concessionária de que trata este
inciso (Processo n° 53790.000217/94).

X - Rádio América do Rio Grande do Sul Ltda.,
a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Montene
gro, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria MVOP n° 20, de 15 de janeiro de 1960, e re
novada pelo Decreto n° 90.422, de 8 de novembro de
1984 (Processo n° 53790.000194/94).

XI - Rádio Progresso LIda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de São Leopoldo, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n°
116, de 5 de fevereiro de 1948, e renovada pelo De
creto n089.629, de 8 de maio de 1984 (Processo n°
53790.000215/94).

XII- Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Santo
Antônio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pela Portaria MVOP n° 347, de 12 de abril
de 1949, renovada pela Portaria MC nO 86, de 26 de
abril de 1984, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, conforme Exposição de
Motivos n° 80, de 10 de agosto de 1984, do Ministério
das Comunicações (Processo n° 53790.000196/94).

XIII- Sociedade Rádio Integração Ltda., a partir
de 20 de setembro de 1997, na cidade de Restinga
Seca, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada pela
Portaria n°958, de 14 de o setembro de 1977, renova
da pelo Decreto n° 94.955, de 24 de setembro de
1987 (Processo n° 53790.000729197).

XIV - Sociedade Rádio Palmeira Ltda., a partir
de 12 de maio de 1994, na cidade de Palmeira das
Missões. Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pela Portaria MVOP n° 608, de 4 de julho de 1955, e
renovada pelo Decreto n° 89.372, de 8 de fevereiro de
1984 (Processo n° 53790.000240/94).

XV - Rádio Sociedade Rondônia Ltda., a partir
de 25 de fevereiro de 1995, na cidade de Pimenta Bu
eno, Estado de Rondônia. outorgada pelo Decreto n°
90.849, de 23 de janeiro de 1985 (Processo n°
53800.000265/94) .

XVI - Fundação Frei Rogério, a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Curitibanos, Estado de
Santa Catarina, outorgada originariamente à Rádio Co
roado Ltda., pela Portaria MVOP n° 531, de 3 de junho
de 1955, renovada pelo Decreto n° 90.576, de 28 de no
vembro de 1984, e transferida pelo Decreto n° 91.387,
de 12 de julho de 1985, para a concessionária de que
trata este inciso (Processo n° 50820.000064194).
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XVII - Rádio Caçanjure Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Caçador, Estado de San
ta Catarina, outorgada pela Portaria MVQP n° 53, de
30 de janeiro de 1948, e renovada pelo Decreto n°
90.576, de 28 de novembro de 1984 (Processo n°
50820.000069/94) .

XVIII - Rádio Difusora Colméia de Porto União
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
Porto União, Estado de Santa Catarina, outorgada
pela Portaria MVOP n° 764, de 6 de setembro de
1955, e renovada pelo Decreto n° 89.487, de 28 de
março de 1984 (Processo n° 50820.000071/94).

XIX - Rádio Cultura De Xaxim Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Xaxim, Estado
de Santa Catarina, outorgada pela Portaria MJNI n°
168 - B, de 11 de abril de 1962, e renovada pelo
Decreto n° 89:592, de 27 de abril de 1984 (Processo
n° 50820.000063/94).

XX - Rádio Municipalista De Botijcatu Ltda., a
partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Botucatu,
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria MJNI
n° 167-B, de 9 de agosto de 1961, e renovada pelo
Decreto n° 91.669, de 20 de setembro de 1985 (Pro
cesso n° 50830.000293/94).

XXI - Pinhal Rádio Clube Ltda., a partir de 1°
de maio de 1994, na cidade de Espírito Santo do Pi
nhal, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria
MVOP n° 635, de 8 de julho de 1946, e renovada
pelo Decreto n° 90.084, de 20 de agosto de 1984
(Processo n° 50830.000315/94).

XXII - Sociedade Rádio Clube de Guaratin
guetá Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cida
de de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, outorga
da pela Portaria MVOP n° 438, de 20 de agosto de
1940, e renovada pelo Decreto n° 89.627, de 8 de
maio de 1984 (Processo n° 50830.000278/94).

XXIII - Rádio Jauense Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Jaú, Estado de São Pa
u�o' outorgada pela Portaria MVOP n° 433, de 27 de
maio de 1957, e renovada pelo Decreto n° 91.669,
de 20 de setembro de 1985 (Processo n°
50830.000316/94).

XXIV - Rádio Cultura de Promissão Sociedade
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
Promissão, Estado de São Paulo, outorgada pela Por
taria MVOP n° 16, de 8 de janeiro de 1949, renovada
pela Portaria nO 230, de 30 de outubro de 1984, e au
torizada a passar a condição de concessionária em
virtude de aumento de potência, conforme Decreto n°
97.153, de 1° de dezembro de 1988 (Processo n°
50830.000390/94) .

XXV- Rádio São Carlos Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de São Carlos, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 177, de
29 de março de 1940, e renovada pelo Decreto n°
90.422, de 8 de novembro de 1984 (Processo n°
50830.000283/94) .

XXVI - Rádio Piratininga De São João Da Boa
Vista Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, ou
torgada pela Portaria MVOP nO 859, de 17 de outubro
de 1945, e renovada pelo Decreto n089.591 , de 27 de
abril de 1984 (Processo n° 50830.000288/94).

Art. 2° Fica renovada, por dez anos, a partir de 1°
de maio de 1993, a concessão para explorar, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo, outorgada à RÁDIO SÃO CARLOS LTDA., pela
Portaria n° 126, de 3 de março de 1960, e renovada pelo
Decreto n° 92.134, de 13 de dezembro de 1985 (Pro
cesso n° 50830.000112193).

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 17 de maio de 1999, a concessão para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens. na cidade de Salvador, Estado da
Bahia, outorgada à TELEVISÃO BAHIA LTOA., pelo
Decreto n089.624, de 7 de maio de 1984 (Processo n°
53640.001880/98).

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este decreto, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção.

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

Brasília, 25 de junho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 764 - C. Civil

Em 29 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
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ato constante do decreto de 25 de junho de 2001, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências".

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do artigo 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que re
nova concessão a Televisão Bahia Ltda., a partir de
17 de maio de 1999, para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Salva
dor, Estado da Bahia.

Na exposição de motivos que acompanha a
Mensagem Presidencial, o Senhor Ministro esclarece
que os órgão competentes daquele Ministério mani
festam-se pela renovação requerida, a Televisão Ba
hia Ltda., achando-a regularmente instruída, e obe
decidos os requisitos legais, técnicos e administrati
vos atinentes ao procedimento de renovação de ou
torga.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição Federal, a matéria foi enviada ao Con
gresso Nacional para a devida apreciação, visto que
o Ato de outorga somente produzira efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional.

No momento deve a Câmara dos Deputados
examinar e pronunciar-se sobre o ato em apreço,
opinando no âmbito de suas deliberações regimen
tais, sobre a conveniência e oportunidade do ato
que renova a concessão.

11 - Voto do Relator

Não encontrando no Ato que renova a conces
são, à Televisão Bahia Ltda., nenhuma razão que
possa ser invocada contra sua homologação, uma
vez que cumpra, também, os requisitos exarados no
Ato normativo n° 1 de 1999, desta Comissão. Meu
voto é favorável, na forma do projeto de decreto legis
lativo que apresento.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001 
Deputado Arolde de Oliveira, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2002

Aprova o ato que renova concessão
à Televisão Bahia Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o Ato constante do decreto de

25 de junho de 2001, que renova a partir de 17 de
maio de 1999 a concessão outorgada à Televisão Ba
hia Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.

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

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001
Deputado Arolde de Oliveira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arolde de Oliveira, à TVR n°
940/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes as Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Suas Câ
mara, Valdeci Paiva, Víc Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

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



o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esta ses
são solene destina-se a prestar homenagem póstuma
ao ex-Deputado Celso Daniel, Prefe~o de Santo
André, e ao Sr. Antonio da Costa Santos, o Toninho do
PT, Prefeito de Campinas, no Estado de São Paulo, e
foi requerida pelos Deputados Walter Pinheiro, Pro
fessor Luizinho e Luciano Zica.

Convido para compor a Mesa o Deputado Lucia
no Zica, representando Campinas, e o Deputado Pro
fessor Luizinho, representando Santo André.

Convido todos os presentes a ficarem de pé,
para ouvirmos o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - No dia 10
de setembro de 2001 , o Brasil inteiro chocou-se ante
a notícia de que fora assassinado o Prefeito Municipal
de Campinas, Antonio da Costa Santos, o Toninho do
PT. Em 18 de janeiro deste ano, a tragédia volta a
acontecer, com o seqüestro e a morte do ex-Deputa
do Federal e Prefe~o de Santo André, Celso Daniel.

Ao se reunir em Sessão Solene para homena
geá-los, a Câmara dos Deputados o faz não apenas
porque eram homens públicos importantes, políticos
eminentes, mas sobretudo porque eram cidadãos
brasileiros, pessoas íntegras, trabalhadores hones
tos, imolados pela violência que hoje afronta o Brasil e
ameaça todo o povo brasileiro. Se é de luto e de triste
za, esta sessão é também de protesto e de revolta, de
indignação e de clamor por uma sociedade em que
afinal prevaleçam os tão evocados direitos humanos,
a pa~ir do direito augusto de viver.

A violência, qualquer que venha a ser a fonte de
que se origine, é atitude que se contrapõe, inteira e
cabalmente, aos valores éticos, morais e sociais dos
brasileiros; à generosidade, à vocação pacífica e ao
sentimento fraterno que nos caracterizam como povo.
Daí a comoção deflagrada pela covardia que vitimou
o Prefeito de Campinas, Antonio da Costa Santos, e o
Prefeito de Santo André, Celso Daniel. Barbaramente
assassinados, cruelmente executados por quem, ma
tando-os, feriu a cada um de nós, atingindo-nos no
que temos de mais profundo e valioso: o respeito à
vida, o direito de todos à felicidade, à dignidade hu
mana e à convivência social.

Compreensíveis, pois, o vigor dos protestos e a
indignação dos discursos. Não bastam, porém, expli
cações e justificativas, desculpas e cobranças, de
núncias e acusações. Cumpre-nos passar da palavra
à ação, da intenção ao gesto, da promessa à atitude.
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IV - HOMENAGEM Esse é o sentimento com que inauguramos a
presente Sessão Legislativa, ainda sob o impacto dos
tiros que puseram fim à existência dos brasileiros que
homenageamos. Ontem, instalou-se no Congresso
Nacional a Comissão Mista de Segurança Pública
para dar prioridade à questão que nos desafia. Todos
sabemos do que a esta Casa compete em resposta à
violência e à criminalidade, à insolência e à agressão
com que maus brasileiros buscam desafiar a lei, des
moralizar a Justiça e enfraquecer o Estado.

Se já não se encontram entre nós, Antonio da
Costa Santos e Celso Daniel continuarão presentes
na história do Brasil, dando-nos força e coragem para
que continuemos lutando pelo futuro de paz e de con
córdia a que se destina o povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao Deputado Professor Luizinho, um dos
autores do requerimento para realização da presente
sessão.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, comprometemo-nos com a rigidez dos cinco
minutos a mim destinados, porque está prevista a rea
lização de outra sessão ainda nesta manhã.

Para os cidadãos de Santo André e do ABC, re
presentados pelo companheiro Jair Meneguelti, resta
um vazio muito grande.

Celso Daniel era uma pessoa das mais amáveis
e afáveis que conheci. Tenho dito reiteradas vezes
que era impossível ver em seu semblante qualquer
reação de violência, pois sempre estava disposto a
escutar, avaliar, fazer a interlocução, com qualquer
pessoa que fosse, correligionários ou opositores. Na
construção da sua história ou da nossa cidade, sem
pre buscou estudar profundamente alternativas que
pudessem melhorar a vida da pessoa humana.

Na condição de socialista, sonhava com um
país solidário e humano, em que reinasse a igualdade
e a justiça. Perseguiu esse objetivo em Santo André,
Município em que se elegeu Prefeito por três vezes.
Foram dois mandatos completos, mas no terceiro, in
felizmente, conduziu a Prefeitura por apenas um ano
e vinte dias. Seu mandato será completado compe
tente e adequadamente pelo companheiro João Ava
mileno, uma das pessoas mais determinadas que co
nheço.

Há trinta dias Celso Daniel foi assassinado.
Estamos muito bravos - o termo é exatamente esse
-, porque a Polícia do Estado de São Paulo, em parti
cular um segmento dela, o DHPP, resolveu investigar
a vida do Celso para talvez assassiná-lo novamente e
também seus familiares, seus amigos e seu governo.
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Não temos nenhum problema em relação à investiga
ção, porque não acreditamos que questões de luta
política sejam motivo para misturar os fatos.

Há processos no Ministério Público decorrentes
de acusações feitas em períodos eleitorais que nunca
foram concluídos nem jamais chegaram a qualquer
resultado objetivo. Querem recuperar isso para mistu
rar com a investigação do seu bárbaro assassinato,
que alcançou requintes de violência inimagináveis
pela mente humana.

Há os que estão querendo apurar e prender os
assassinos para depois saber os motivos pelos quais
tão inculto crime foi cometido. E é isso que almeja
mos. Não temos qualquer problema com a verdade,
queremos que ela seja apurada. Entretanto, não acei
tamos a forma como as autoridades estão conduzin
do as investigações.

No sábado de madrugada, vários dos que aqui
estão, como os Deputados Jair Meneguelli, Aloizio
Mercadante e José Genoíno, além de Prefeitos e Se
nadores, foram ao palácio do Governador para pedir a
S.Exa. uma única coisa: a unificação da investigação
para alcançar uma ação objetiva e concreta. O único
pedido que o Governador não cumpriu foi exatamente
esse. Não há convergência, não há ação objetiva.
Existe, isto sim, uma disputa ensandecida entre os
departamentos e uma vontade de macular a imagem
do Prefeito Celso Daniel.

Então, com esta sessão solene queremos res
gatar a dignidade do Celso Daniel, Deputado Federal
e Prefeito por três vezes de nosso Município, cuja vida
foi ceifada de uma das formas mais brutais e violentas
que se pode imaginar. Desejamos que a investigação
da polícia chegue a uma conclusão, que os culpados
sejam presos e condenados de acordo com as leis
brasileiras e que os motivos do assassinato sejam es
clarecidos.

O ABC paulista e o Brasil exigem isso.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo

a palavra ao Deputado Corauci Sobrinho, pelo PFL.
O SR. CORAUCI SOBRINHO (Bloco/PFL - SP

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nome do meu partido e do Líder Ino
cêncio Oliveira, registro a nossa indignação e perple
xidade com este momento triste, para dizer o mínimo,
por que passa o Estado de São Paulo e o nosso País.

Digo perplexidade, Sr. Presidente, porque esta
mos vivendo, com respeito à violência, um momento
único na vida brasileira, isto é, foi assassinado o Pre
feito Toninho do PT, de Campinas, houve revolta, notí
cia, televisão e manifestações. Passaram-se um,
dois, três, quatro meses e parece que esse hoje é um

assunto que está em segundo plano. Além disso, os
culpados ainda não foram identificados pela polícia
de São Paulo.

Trinta e dois dias após o assassinato de Celso
Daniel - infelizmente, tenho de dizer isso -, começa
mos a caminhar para a mesma situação. Prende-se
um hoje e descobre-se que não é esse, mas seu ir
mão, ou é outro, e há pistas não confirmadas. Daqui a
pouco, isso cai no ostracismo, no esquecimento, e
mais um crime poderá não ser esclarecido. Ou, pior
ainda, como disse o Deputado Professor Luizinho, há
segmentos da segurança pública ou da política que
querem assassinar o Prefeito Celso Daniel pela se
gunda vez, fazer ilações, misturar as coisas.

Sr. Presidente, estamos aqui, neste momento,
para prestar nossa homenagem póstuma e demostrar
nossa saudade do Prefeito Celso Daniel, com quem
convivi por dois anos, em 1995 e em 1996. Subscrevo
tudo o que disse o Deputado Professor Luizinho so
bre o Prefeito Celso Daniel, no que tange a sua perso
nalidade, lhaneza, educação, preparo e maneira fra
terna de conviver com Parlamentares de todos os
partidos. Quero, portanto, registrar minha indignação
com a situação que estamos vivendo. Após 32 dias, o
que temos de fato? Algumas pessoas presas, outras
liberadas e investigações.

Neste momento, o Governador Geraldo Alckmin
está assinando um decreto ou portaria - não sei o
nome que se pode dar - exigindo cadastros dos tele
fones pré-pagos em todas as empresas concessioná
rias da telefonia do Estado de São Paulo. Essa foi a
única medida concreta consumada ao cabo de 32
dias.

Ao lado disso, mostro minha preocupação, sim,
com esses movimentos macarthistas, que irrompem
no País aqui ou ali e que muitas vezes não são leva
dos a sério, apesar das cartas anônimas endereça
das a Prefeitos - inclusive ao da minha cidade, o Pre
feito Antonio Palocci Filho, que foi nosso companheiro
- e políticos. Sempre se diz que isso não é nada e que
lunáticos e fanáticos são os responsáveis por tais
ameaças. Sr. Presidente, Hitlerchegou aonde chegou
porque não foi levado a sério, e o mesmo aconteceu
com Mussolini. Será que vamos continuar conside
rando mera coincidência? É possível considerar mera
coincidência o assassinato bárbaro e cruel de dois
Prefeitos de duas grandes cidades do Estado de São
Paulo: Campinas e Santo André? Não é possível.

Então, nesta sessão, além de externarmos nos
sa saudade e tristeza, revelamos nossa perplexidade
e indignação.
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Em nome do meu partido e do meu Líder, enca
minho meu abraço de solidariedade aos familiares,
aos amigos, à população de Santo André, ao Partido
dos Trabalhadores e, mais do que tudo isso, à socie
dade brasileira, que quer esclarecimento e solução
definitiva desses episódios que enlutam nosso País e
nossa sociedade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio,
que falará pelo PSDB, por 5 minutos.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB
- SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Parlamentares, senhoras e senhores convidados,
esta sessão é solene e, ao mesmo tempo, triste. Sole
ne porque promovida com o intuito de prestar homena
gem póstuma a dois políticos que se destacaram em
nosso meio, imbuídos dos melhores ideais, como con
duzir sua coletividade, chefiar seus respectivos Muni
cípios e trabalhar para promover mudanças no País.
Dois políticos respeitáveis por sua história de vida, res
peitáveis pelas idéias que defendiam e, sobretudo, res
peitáveis pela forma como agiram todo o tempo em
que participaram da vida pública.

Conheci de perto Celso Daniel. Foi nosso cole
ga nesta Casa e eleito Prefeito em 1988. Assim como
eu e Luiza Erundina, aqui presente, foi um dos funda
dores da Frente Nacional de Prefeitos. Figura mar
cante, que pressionava, estava permanentemente
aberto ao diálogo. Um homem de idéias, foi professor
querido da Fundação Getúlio Vargas e por várias ve
zes homenageado pelos alunos. Além disso foi joga
dor de basquete pelo time de Santo André, por sinal
um dos melhores do Estado de São Paulo. Era um ho
mem de propósitos, com objetivos, a quem, certa
mente, estariam reservadas as mais importantes mis
sões na vida pública brasileira. Certamente, tratou-se
de grande perda.

Não conheci tão de perto o Prefeito Toninho do
PT, como era conhecido, mas eu e minha esposa tive
mos contato com ele e sua esposa. Sentimos profun
damente como ambos se foram, resultado da violên
cia, desta guerra que se trava hoje entre a criminalida
de, de um lado, e, de outro, Governo, que não poucas
vezes tem estado impotente para conter toda essa si
tuação e a sociedade civil como um todo, que tem
sido a vítima permanente.

Sr. Presidente, que esta sessão solene sirva de
base, seja mais um marco, pelo menos, com o intuito
de promovermos uma reação. Não é possível continu
armos como está.

A despeito das providências de cunho imediatis
ta e emergencial que já foram tomadas ou estão em
andamento, temos de pensar adiante.

O País vem passando por um dos processos de
urbanização mais acelerados do mundo. O Prefeito
Celso Daniel esteve comigo em Istambul, na reunião
do Habitat, em 1996. Tanto nas reuniões preliminares
quanto em Istambul a ONU e os países participantes
faziam projeções para 2000 sobre a urbanização mé
dia nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Previa-se que, em 2000, 80% da população estaria
morando em grandes conglomerados urbanos. Ago
ra, em 2002, supera 82%. O que é pior: todo esse pro
cesso deu-se ao longo de um período não superior a
quarenta anos. Houve uma inversão brutal. Popula
ções de pequenas cidades da zona rural migraram
para os grandes conglomerados urbanos sem qual
quer planejamento prévio. As pessoas iam para as
grandes cidades levando seus valores de homem do
campo, do interior. Tinham seus princípios, sua cultu
ra, sua capacidade de trabalho e, nas circunstâncias
do momento, conseguiam sobreviver, embora em
condição precária. E a periferia das grandes cidades
foi inchando.

A geração seguinte não tinha mais os mesmos
valores de seus pais. Para ela, valores importantes,
como a instituição família, perderam-se na permissivi
dade existente onde o Estado não se faz presente,
onde não há oportunidade de inserção na sociedade
urbana atualizada. A falta de oportunidade de educa
ção e lazer leva à criminal idade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que esta
sessão solene seja mais um marco para que provi
dências sejam tomadas.

Fica registrado nosso profundo sentimento de
pesar, em meu nome e no do PSDB, pelo falecimento
desses dois homens públicos e de tantos outros que
ocorreram nas mesmas condições.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convido
para fazer parte da Mesa o Sr. Mario Maurici de Lima
Moraes, representante do Governo Municipal de San
to André, e o Deputado José Dirceu, Presidente do
Partido dos Trabalhadores.

Chegou à Mesa uma mensagem de Campinas,
que passo a ler:

Srs. Deputados, agradeço de coração
a homenagem que esta Casa está prestan
do ao meu marido, Antonio da Costa San
tos, Prefeito de Campinas, assassinado no
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dia 10 de setembro último. Até hoje, passa
dos mais de cinco meses, nada foi apurado
pela polícia. No mesmo caminho vai a in
vestigação de Celso Daniel. Eu e cada cida
dão brasileiro nos perguntamos por que
nada tem sido descoberto. Essa pergunta
não pode ficar sem resposta. Estamos vi
vendo em um País onde a violência e a cor
rupção crescem a olhos vistos, e esse esta
do de coisas não pode continuar. Como mu
lher e mãe espero que os senhores me aju
dem na busca por justiça e no esclareci
mento do assassinato que tirou meu marido
de mim, de minha filha e da cidade de Cam
pinas, que o elegeu democraticamente.
Obrigada.

Roseana Moraes Garcia, viúva do Pre
feito assassinado de Campinas Antonio da
Costa Santos.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a
palavra o Deputado Luciano Zica, que falará pelo Par
tido dos Trabalhadores.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dema
is presentes, é com muita tristeza que venho a esta tri
buna, em nome do meu Líder, o Deputado Wa~er Pi
nheiro, manifestar nossa insatisfação com as investiga
ções dos assassinatos do Prefeito Toninho, de Campi
nas, e do Prefeito Celso Daniel, de Santo André, pela
morosidade e pelo rumo que a polícia do Estado de São
Paulo tem dado a essas investigações.

Lamentavelmente, apenas 4% dos assassina
tos cometidos no Estado de São Paulo e no Brasil são
investigados e os responsáveis punidos.

Celso Daniel foi eleito três vezes pelo povo de
Santo André e teve sua administração considerada
pela ONU com uma das que detinham maior grau de
inclusão social.

Falar de Celso Daniel, como o fizeram os orado
res que me antecederam na tribuna, é fácil. É como
falar da história do Toninho.

Toninho era filho de imigrantes portugueses. No
início da década de 70, em Campinas, uma cidade, à
época, com pouco mais de 300 mil habitantes, dedi
cou-se, jovem recém-formado pela USP, à criação do
curso de Arquitetura na PUC de Campinas, do qual foi
um dos fundadores. Dedicou madrugadas a fio na
busca, junto à assembléia do povo, da urbanização
das favelas que proliferavam na cidade de Campinas,
fruto da degradação que vem ocorrendo em nossas
cidades.

Toninho construiu a sua vida com uma opção
clara pela cidadania e pela busca da inclusão dos per
manentemente excluídos das condições de vida pelo
modelo capitalista que se impôs no Brasil.

Cidadão que dedicou a sua vida à luta pela de
mocracia, escolheu, desde a primeira hora, o Partido
dos Trabalhadores para lutar pelo socialismo. Compa
nheiro de personalidade muito forte, não tinha a ambi
ção de ser eleito vereador, Deputado Estadual, Fede
ral, Senador, Governador ou Presidente da República.

O seu projeto, como a sua tese de mestrado e
doutorado, era Campinas e tinha como objetivo fazer
daquela cidade um exemplo de construção de quali
dade de vida e de cidadania.

Foi Vice-Prefeito de Jacó Bittar, com quem rom
peu por discordar dos rumos políticos que este, que
acabou saindo do PT, adotou para a sua administração.

Foi candidato a Prefeito em 1996. Infelizmente,
pelas repercussões anteriores da gestão de 1989,
perdemos aquela eleição. Mas na eleição de 2000 foi
candidato eleito com 60% dos votos dos eleitores de
Campinas para governar aquela cidade.

Iniciou sua administração de forma coerente
com sua história de vida, estimulando a participação
popular, nas assembléias, com o orçamento partici
pativo, a transparência que a gestão pública exige.

Enfrentou o dia·a-dia com a coragem de mudar
- e essa era a palavra de ordem de sua campanha:
"Campinas com coragem de mudar" -, de forma arro
jada, enfrentando, de fato, os problemas.

Quando as pessoas diziam: ''Toninho, você pre
cisa ter segurança particular", ele respondia: "A partir
da hora em que saio da Prefeitura sou um cidadão
como os outros 970 mil residentes em Campinas. Não
posso ter um tratamento de segurança privilegiado
em relação àqueles que me elegeram para adminis
trar a cidade". E andava sem segurança pela cidade,
lutando para que todos pudessem ter a tranqüilidade
que atribuíam como necessária a quem tem a respon
sabilidade pública de governar.

Insistimos muito com ele para mudar esse com
portamento. Infelizmente, às 23h do dia 10 de setem
bro recebemos a informação de que Toninho, ao vol
tar para sua casa, tivera seu carro atingido por alguns
tiros, um dos quais atingiu a aorta, matando-o instan
taneamente.

As investigações correram com desencontros
por parte da polícia, com falta de compromisso por
parte das autoridades estaduais, com várias idas e
vindas e tentativas de comprometer esse ou aquele
grupo. E vamos para seis meses sem qualquer resul
tado concreto nessas investigações.
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Muitos suspeitos já foram executados pela polí
cia, muitos já foram acusados injustamente, e não te
mos ainda um sinal concreto que recupere a auto-es
tima da família, do povo de Campinas, que confiava e
continua confiando no projeto que o Toninho ajudou a
construir e defendia e que hoje a Prefeita Izalene Tie
ne tem a difícil tarefa de continuar, mas que, com es
forço coletivo, está buscando construir.

É importante que nós, nesta Casa, no momento
em que se instala uma Comissão para discutir a vio
lência, tenhamos a capacidade e a coragem que leva
ram o Toninho a vencer as eleições em Campinas e a
construir um programa de transformação verdadeira,
para, efetivamente, mudar. Não devemos ater-nos a
discutir duração de penas ou o próprio Código Penal,
mas devemos ter a capacidade de discutir mudanças
na legislação brasileira e no comportamento político
dos nossos governantes que sinalizem para a cora
gem de mudar, de fato, a nossa sociedade, a fim de
que possamos reconstruir a esperança e a cidadania
que o Toninho lutou a vida inteira para recuperar.

Tenho certeza de que Celso Daniel e Toninho,
embora tenham sido levados de forma violenta, esta
rão contribuindo com suas energias, com seus exem
plos, para a construção de uma nova sociedade.

Muito obrigado. (O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Dando

prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao De
putado Milton Monti, pelo PMDB, que disporá de 5 mi
nutos para fazer seu pronunciamento.

Passo a Presidência dos trabalhos ao Deputado
Professor Luizinho.

O SR. MILTON MONTI (PMDB - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, senhores convidados, trazemos aqui, em nome
do PMDB, o nosso pesar, em primeiro lugar, às famíli
as do Sr. Antonio da Costa Santos, de Campinas, do
Sr. Celso Daniel, de Santo André, e também à popula
ção e às autoridades daquelas cidades, à população
deste País, que ficou totalmente consternada com es
ses acontecimentos, e, evidentemente, ao Partido
dos Trabalhadores.

Está sendo instalada no Congresso Nacional
uma Comissão para discutir medidas e alterações na
legislação vigente, no intuito de reprimir a violência e a
insegurança no País. É preciso registrar, caros colegas
e convidados, que o Parlamento brasileiro dará, sim, a
sua parcela de contribuição e fará aquilo que for ne
cessário ao aprimoramento da legislação brasileira.

Mas não é só isso. Temos de admitir que não
basta apenas o Congresso Nacional agir. Não pode
mos dissociar a violência instalada no nosso País da

exclusão social, do alto índice de desemprego e das
dificuldades econômicas que estamos vivendo. E é
por isso que esperamos que a comoção que certa
mente atingiu os políticos e todo o País possa trazer
resultados.

O PMDB não se furtará a dar a sua parcela de
contribuição. Infelizmente, foi preciso a violência che
gar às autoridades públicas para que pudéssemos
acender a luz vermelha. Quantos Toninhos, quantos
Celsos já foram mortos, assassinados por este País
afora, como se as coisas passassem desapercebidas
por todos nós? Pena que só agora a sociedade, o
Congresso Nacional e as autoridades constituídas
começam a se debruçar sobre esse tema. Mas antes
tarde do que nunca.

A verdade é que a população espera de todos
nós, do Congresso e dos governantes, medidas con
cretas que possam efetivamente combater este mal
que hoje assola e assusta o trabalhador brasileiro.
Imaginem um trabalhador de uma grande cidade não
ter tranqüilidade para ir ao seu trabalho ou deixar
seus filhos em frente a sua casa na rua, vivendo qua
se que enclausurados no seu próprio lar.

Em nome do PMDB, trago as nossas condolên
cias. Este assunto tem de ser refletido em profundida
de. Como eu disse, não podemos ficar presos exclusi
vamente às alterações que o Congresso poderá fazer.
Precisamos ir além e verificar as dificuldades sociais
por que passa o País. Na verdade, precisamos fazer
com que a atuação social dos Governos Municipais,
Estaduais e Federal possa ir de encontro ao proble
ma. E, mais do que isso - e creio que a mobilização
para tal fim está para acontecer -, precisamos real
mente fortalecer as guardas municipais, ter uma polí
cia um pouco mais enérgica, sem que seja autoritária
e sem que descumpra a lei. É necessário também o
envolvimento dos Governos Estaduais e do Governo
Federal, pois a Segurança Pública é de interesse de
todos nós.

Faremos o possível para obter respostas con
cretas para que o problema seja solucionado. Pena
que tivemos de assistir ao desaparecimento de pes
soas tão ilustres, tão significativas para a política na
cional, especialmente para São Paulo, para que a luz
de alerta fosse acesa. Mas, se assim o foi, vamos lutar
para que não tenha acontecido em vão, vamos fazer a
nossa parte.

O PMDB, repito, presta aqui sua solidariedade,
esperando que tais acontecimentos fiquem apenas
no passado, que não mais aconteçam em nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.



O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Esta Presidência solicita encarecidamente que cada
orador se atenha aos cinco minutos de que dispõe,
pois nos foi permitido realizar duas sessões solenes
hoje, e a segunda está marcada para as 10h30min.

Com a palavra o próximo orador inscrito, Depu
tado Bispo Wanderval, que falará pelo PL.

O SR. BISPO WANDERVAL (Bloco/PL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Srs. convidados, tenho a grata satisfação
e o privilégio de, em nome do Partido Liberal e do lí
der e Presidente do Partido, Deputado Valdemar Cos
ta Neto, representar desta tribuna a manifestação dos
liberais em relação a este verdadeiro massacre pelo
qual passa a nossa democracia, a população brasilei
ra e sociedade como um todo.

Moro em Campinas e sou campineiro por ado
ção' porque ali fui recebido de braços abertos. Eu já
morava naquela cidade quando conheci o Toninho do
PT, amigo, companheiro, pessoa de extrema inteli
gência. Dessa forma ele era sempre lembrado pela
população de Campinas.

Sr. Presidente, nesta oportunidade manifesto
um fato que muito me marcou e que determinou mi
nha estada no Estado de São Paulo: fui recebido
como um amigo que veio para somar em favor, não só
de Campinas - e foi isso que fez o Toninho do PT -,
mas também de todo o Estado de São Paulo.

Seu sorriso sincero, sua qualidade de homem
público acima de qualquer pendenga partidária, seu
caráter, sua determinação, seu alto grau de compe
tência administrativa, inclusive admirada por seus ad
versários, levaram-no a ocupar a prefeitura de maior
expressão do interior do Estado de São Paulo.

Não está atrás desses elogios a figura de Celso
Daniel, Prefeito de Santo André, que de igual modo
teve interrompida sua carreira política no dia 18 de ja
neiro. Celso Daniel estava em seu terceiro mandato,
eleito em todas as vezes por expressiva votação, o que
representou incondicional apoio de seus conterrâneos
a seu estilo tão pessoal de administrar a cidade.

À frente da Prefeitura de Santo André foi um ad
ministrador voltado para as necessidades da popula
ção' que conhecia, não por frios relatórios que lhe
chegavam ao gabinete, mas peJo contato direto com o
sofrimento dos mais necessitados nas ruas de Santo
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Durante o discurso do Sr. Milton Monti, André. Era assim que trabalhava Celso Daniel, era as-
o Sr. Paulo Rocha 3° Secretário, deixa a ca- sim que trabalhava o nosso querido Toninho do PT.
deira da presidê~cia, que ~ ocupada pelo Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
Sr. r:'rofessor LUlzmho, § 2 do art. 18 do este momento nos leva a indagar o que aconteceu.
Regimento Interno. Este é o grande ponto de interrogação que está hoje à

frente da investigação das polícias do Estado de São
Paulo, que já trabalham há 32 dias no caso do assas
sinato do Prefeito Celso Daniel e ainda não chegaram
a uma conclusão. Parece uma torre de babei - cada
um fala uma língua.

Este momento, Sr. Presidente, Deputado José
Dirceu, leva-nos a indagar o que aconteceu. Estamos
estarrecidos e mais indefesos em um País que esco
lhe a dedo os políticos em pontos-chave desse pro
cesso para dar cabo a uma jornada de conquista do
povo.

Sofre o povo de Santo André, sofre o povo de
Campinas, e está sofrendo também o povo brasileiro.
Sofre também esta Casa. O Partido Liberal, a exem
plo de todos os companheiros do PT presentes, está
aqui porque a sociedade tem uma expectativa com
relação a esta Casa, e, assim como a sociedade so
fre, nossa Casa legislativa está sofrendo.

A sociedade está sofrendo porque espera de
cada um de nós, Parlamentares, uma resposta em
termos de uma política de segurança, não aquela cri
ada para permanecer somente no papel. Não se es
pera que aconteça o que aconteceu na cidade de
Campinas, onde o Governador do Estado, quando lá
esteve, disse que ia criar um núcleo da ROTA, da Polí
cia Militar. No outro dia, foi desmentido através de sua
assessoria, porque aquela posição dos policiais de
São Paulo era equivocada. A grande pergunta é a se
guinte: será que toda a política de segurança não vai
ser uma política de equívocos?

Estamos aqui para representar o povo brasileiro
nesta justa homenagem a Toninho do PT, meu amigo
e meu companheiro, e ao Prefeito de Santo André,
Celso Daniel. Que isso sirva para que alguma coisa
seja feita em prol de todo o povo brasileiro.

E sempre digo ao final dos meus discursos: que
Deus abençoe o Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) - Re
itero o pedido de que os próximos oradores sejam
breves, porque temos um vídeo sobre a vida de Celso
Daniel que gostaríamos de apresentar.

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Tem a palavra o Deputado José Roberto Batochio,
que falará pelo PDT.
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o SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO- Exmo. Sr.
Deputado Professor Luizinho, Presidente desta sole
nidade; Deputado José Dirceu, Presidente Nacional
do PT; Deputado Luciano Zica; demais integrantes da
Mesa; Sras. e Srs. Parlamentares; senhores e senho
ras convidados, estamos aqui para cumprir uma mis
são partidária das mais constrangedoras. Estamos
aqui para, ao manifestarmos a solidariedade e a dor
do PDT pela perda destas duas notáveis figuras públi
cas do nosso País, Toninho do PT, Prefeito de Campi
nas, e Celso Daniel, Prefeito de Santo André, abordar
as circunstâncias trágicas em que essas duas perso
nalidades foram roubadas ao nosso convívio.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma amputação so
cial. O corpo social foi amputado, ficou desfalcado de
dois de seus enormes valores, pessoas que, na admi
nistração pública, a par da resultante concreta de seu
programa e de seu projeto de ação, constituíam o
exemplo pedagógico para a Nação de que é possível
sim realizar na vida pública; de que é possível sim ad
ministrar dificuldades; de que é possível sim priorizar
o que constitui o verdadeiro interesse do povo brasile
iro, sem fazer qualquer concessão a manobras ou
providências que não atendam aos postulados éticos
irrenunciáveis e indispensáveis à ação daqueles que
se dedicam à administração pública.

Toninho do PT e Celso Daniel foram levados no
vórtice desta situação calamitosa de violência que
oprime a todos nós, cidadãos brasileiros.

Nesta Casa, temos de lamentar esta perda. Te
mos de advertir, sejam quais forem os praticantes
desses crimes, de que a perda desses dois valores
não significa jamais renúncia a qualquer parcela da
nossa luta incessante em favor da justiça social e do
estabelecimento de metas que priorizem os interes
ses dos menos favorecidos da sociedade brasileira.
Não nos intimida esse tipo de represália.

Portanto, sejam oriundos da criminalidade co
mum os autores deste monstruoso delito, seja isto
uma ação coordenada que traz no seu bojo interes
ses que objetivem combater as propostas representa
das por estes dois administradores, nossa resposta é
neste sentido: a luta não terminará; a luta continuará,
com redobrado rigor e com duplicado entusiasmo.

Aqui nesta Casa estamos enfrentando a violên
cia social, sobretudo a ocorrente nos grandes centros
urbanos. Propostas demagógicas pululam por todos
os cantos. Propostas que possam interessar à mídia,
que possam captar os refletores, estas aí estão. Mas,
neste momento de dor, em que estamos solidários
com a família desses dois grandes brasileiros, bravos
cidadãos, ambos com visão antropocêntrica, solda-
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dos da luta pela justiça social, temos de dizer à socie
dade brasileira que não nos vamos deixar arrastar
pela emoção. Queremos, sim, providências e políticas
públicas que evitem a violência; queremos condições
sociais que neguem a possibilidade de proliferação
desse ato. Queremos repressão, sim. Nenhum delito
pode ficar impune, mas não nos deixaremos embalar
pelo canto da sereia para propor medidas que mortifi
quem ou anulem garantias constitucionais que con
quistamos a duras penas.

Em nome do meu partido, o PDT, manifesto a
mais irrestrita solidariedade e o nosso propósito de
continuarmos sempre juntos nessa luta iniciada por
Toninho do PT e por Celso Daniel em busca de justiça
social e da aniquilação das gritantes diferenças socia
is, que tornam nossa sociedade primitiva. Seja o
exemplo deles dois o nosso farol e a nossa inspiração
na continuidade dessa luta.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) - A

Mesa registra a presença do Líder do PT no Senado,
Senador José Eduardo Dutra, e informa que o Presi
dente do PT, Deputado José Dirceu, por compromis
sos anteriormente agendados em atividades no Rio
de Janeiro, terá de retirar-se.

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Concedo a palavra à Sra. Deputada Luiza Erundina,
pelo PSB.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB - SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, familiares dos homenageados, quero
aqui falar em dupla condição: como representante do
meu partido, o PSB, para nos associarmos à dor e à
perda que os familiares de Celso Daniel e Toninho do
PT acabam de sofrer, e como amiga pessoal de Celso
Daniel e de Toninho do PT. Juntos começamos a ex
periência de governos democráticos e populares no
Estado de São Paulo. Tive o privilégio de conviver
com os dois e posso testemunhar o quanto de coe
rência, de compromisso social, de humanidade havia
no comportamento e na vida de ambos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, fico
de certa forma aflita, porque em três anos de mandato
já participei de sucessivos atos de homenagem a víti
mas da violência neste País, como no caso da Prefeita
da cidade de Mundo Novo, Dorcelina Folador, do Parti
do dos Trabalhadores. Ela também foi vítima de violên
cia em sua cidade, fato não esclarecido até hoje. O
mesmo ocorreu com Celso Daniel, Toninho do PT,
além da Deputada Federal Ceci Cunha, de Alagoas.

Quantas sessões ainda teremos de fazer para
homenagear vítimas da violência política neste País?
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Não é simples coincidência que essas vítimas sejam
importantes lideranças políticas engajadas e compro
metidas com a luta pela transformação do País. Qu
ando vamos celebrar nesta Casa a vida, a paz, a justi
ça, a fraternidade entre os que compõem a sociedade
brasileira?

E mais, Sr. Presidente, não é possível imaginar
mos que criando comissões para discutir segurança
pública iremos resolver o problema. Há alguns anos,
foi instalada comissão a partir de uma tragédia ocorri
da neste País. Agora, a partir dessas novas tragédias,
outra comissão vai funcionar, com certo interesse da
mídia por uns dias ou meses, para depois cair no es
quecimento.

Mesmo as medidas que os Governos anunciam
- e só anunciam - nesses momentos de comoção na
cional caem também no esquecimento, não têm ne
nhuma eficácia, não alcançam nenhuma resposta
concreta para uma tragédia que se abate sobre este
País.

Ouço com prazer a nobre Deputada Teima de
Souza.

A Sra. Teima de Souza - Serei extremamente
breve, correspondendo à expectativa do nosso queri
do Presidente, Deputado Professor Luizinho. Como
V.Exa., Deputada, também fui colega e amiga de Cel
so Daniel. Nós três fomos Deputados Estaduais na
mesma legislatura. Sabemos que Celso Daniel era
uma figura humana excepcional, e não menos decen
te era o Toninha do PI. Procuro uma palavra, Deputa
da, para traduzir o que tem acontecido, inclusive de
pois da morte do filho de 7 anos do nosso Presidente
Estadual, Paulo Frateschi, na última sexta-feira, uma
fatalidade. Quero corroborar as suas palavras. Esse
sacrifício não pode ser inútil, essa imolação no altar
das injustiças deste País não pode ser em vão. Esses
sacrifícios significam ausência de um Poder Público
efetivo e não serão apenas as leis, embora elas te
nham que existir, que evitarão a escalada da violên
cia. É necessário uma polícia forte, enérgica, mas não
violenta, que inspire confiança, mas não medo. É ne
cessário que a pobreza seja devidamente erradicada
para que não tenhamos mais que chorar os nossos
mortos queridos. Agradecendo pelo aparte, quero di
zer que falamos em nome do povo brasileiro, porque o
Celso, o Toninho, a Dorcelina e tantos outros que fo
ram ameaçados e assassinados são símbolos de um
Estado que convive com outro estado paralelo, infeliz
mente organizado, porque a cidadania não chega a
todos brasileiros. E é por isso que vamos lutar, além
desta Casa, através desta Casa, por um Brasil me-

Ihor, porque nós duas, como o Celso e o Toninho, sa
bemos que isso é possível. Obrigada.

A SRA. LUIZA ERUNDINA - Precisamos dizer
basta à violência e à impunidade. Manifestamos nos
sa solidariedade irrestrita e nosso compromisso para
reparar os males cometidos contra pessoas dignas.
Entre os principais direitos do ser humano, está o di
reito à vida, constantemente violentado neste País,
como no caso extremo que, hoje, lamentavelmente,
estamos denunciando e exigindo dos Governos res
postas eficazes.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 

Tem a palavra o Sr. Deputado Rubens Bueno, pelo
PPS.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Deputado Lucia
no Zica, Mario Maurici, Secretário de Governo de
Santo André, Srs. Líderes, Srs. Parlamentares, dema
is convidados, no dia 11 de setembro do ano passa
do, cheguei logo cedo do Paraná e não tive notícia do
assassinato do Prefeito de Campinas, Toninho do PI.
Na sala da Liderança, um grupo de pessoas acompa
nhava, pela televisão, o atentado contra a primeira
das torres gêmeas de Nova Iorque, quando recebi a
notícia do assassinato do Prefeito. Em seguida, o se
gundo avião destruiu a segunda torre. O assassinato
do Prefeito do PT passou despercebido naquele mo
mento, dada a gravidade daquele episódio internacio
nal, que nos fez refletir muito pela envergadura do
acontecimento: de um lado os que praticam o terror
contra vidas humanas e, de outro, aqueles que ten
tam fazer do mundo sua colônia.

Nesta homenagem ao Prefeito de Campinas,
Toninha do PT, e ao Prefeito de Santo André, Celso
Daniel, é importante destacar que outras 40 mil pes
soas, no Brasil, são assassinadas todos os anos,
transformando-nos no quarto país mais violento do
mundo. O número de assassinatos chega a 24 por
100 mil habitantes.

Ora, apesar dos dados, o Governo chega ao fi
nal do seu segundo mandato com dois, três planos de
combate à violência, nada mais que produtos de mí
dia, e, no entanto, não age como Executivo, não arti
cula as polícias, nem adota uma política democrática
de segurança pública para o País. É de se notar então
que esse Governo deve muito à sociedade brasileira.

Recentemente, do Orçamento da União, vetado
em parte pelo Presidente da República, 277 bilhões
de reais foram destinados para amortização da dívida
pública contraída pelo próprio Governo e outros 58 bi
lhões de reais para pagamento de juros dessa mes-
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ma dívida. Desse montante, quase 1 bilhão foi desti
nado para pagamento de impostos. Este é o País que
nos está sendo legado ao longo desses últimos sete,
oito anos.

Sempre que se discute violência e segurança
pública, aparece alguém falando em prisão perpétua,
na presença do Exército nas ruas, em pena de morte
e em tantas outras idéias. Todavia, não se discute a
implantação de uma política de segurança pública
para o País. Por outro lado, assassinatos como o do
Prefeito de Santo André, Celso Daniel, o do Prefeito
de Campinas, o Toninho do PT, o da Deputada Fede
ral de Alagoas, Ceci Cunha, o da Prefeita de Mundo
Novo, também do PT, e o dos quatros companheiros
do PPS do Paraná - dentre eles dois presidentes do
PPS, um Vice-Prefeito e um Secretário de Agricultura
-, assassinados nos últimos dois anos, continuam
sem a devida apuração.

Sr. Presidente, quero deixar registrado que o
PPS preparou um documento que será encaminhado
à Mesa em que manifestamos nossa posição em rela
ção a esses acontecimentos. A sociedade precisa co
brar do Governo ações práticas que venham efetiva
mente contribuir para a diminuição da criminalidade
no País.

Ouço, com prazer, a Deputada Luci Choinacki.
A Sra. Luci Choinacki - Agradeço ao nobre

Deputado a concessão do aparte. Estamos com o co
ração muito doído. Foram-se Margarida Alves, Dorce
lina Folador, as vítimas de Eldorado dos Carajás e de
Corumbiara e ninguém foi para a cadeia. O Governo é
conivente com o crime: não pune, nem faz justiça! O
Estado é o único que pode punir, porque tem a infor
mação, o comando da polícia e o poder de fazer justi
ça. A sociedade tem feito a sua parte. Nós, Parlamen
tares da Oposição, cansamos de avisar o Governo:
"Há pessoas marcadas para morrer. Tomem provi
dências!" Acabamos, no entanto, chorando a morte
de tantos companheiros. É muito doloroso ver um Go
verno tão conivente com o crime, como o do Fernan
do Henrique Cardoso.

O SR. RUBENS BUENO - Agradeço à Deputa
da Luci Choinacki o aparte.

Em nome do PPS, quero registrar mais uma
vez esse triste episódio que enluta o País. Com cer
teza, a partir do momento em que essa gota d'água
causou o transbordamento, poderemos discutir não
só uma política democrática de segurança pública
no País, mas efetivamente uma Justiça voltada para
o povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, até este
momento as autoridades policiais do maior Estado da

Federação não conseguiram encontrar os motivos
pelos quais foram assassinados - e de forma brutal
Toninho do PT, Prefeito de Campinas, e Celso Daniel,
Prefeito de Santo André, eleitos pelo Partido dos Tra
balhadores.

Nessas cidades, vale observar, existem densas
concentrações de trabalhadores, sendo, como são,
importantes centros industriais daquele Estado.

A primeira dedução a que se pode chegar é a de
que a forma de atuar dos companheiros petistas, a
maneira de respeitar a cidadania, de dar força às de
cisões coletivas, no tocante, em especial, aos orça
mentos participativos, ali onde a comunidade é quem
decide o que lhe é, de fato, prioritário e, não, os even
tuais ocupantes de um cargo executivo qualquer, tudo
isso deve ter contrariado interesses outros, notada
mente aqueles de uma elite parasitária que, pelos
tempos afora, mamou insaciavelmente nas tetas dos
cofres públicos.

Mas, Sr. Presidente, não queríamos nos prender
a uma só hipótese. Até porque às autoridades policia
is cabe o desvendar esses casos, que, com o passar
do tempo, se vão tornando a cada dia mais e mais in
desvendáveis.

Preferimos não demonstrar apenas perplexida
de diante da forma desabrida e confiante com que os
marginais ocupam as ruas de nossas maiores cida
des e delas fazem palco para suas atrocidades. Suce
de, no entanto, que a coisa não se esgota aí. Há al
guns anos, um conhecido criminoso, o Lúcio Flávio,
que chegou a ser transformado em herói num filme
nacional de sucesso, tentou dar uma lição definitiva,
afirmando que polícia é polícia, bandido é bandido.

É possível que ao final da década de 50, quando
Lúcio Flávio ocupava, no noticiário da imprensa, o
mesmo espaço que Escadinha, Fernandinho Beira
Mar e o PCC, uma definição da espécie tenha tido
maior significado.

Tal não ocorre hoje, já que as fronteiras entre o
mundo policial e o do crime se esgarçaram a tal ponto
que já vai ficando difícil definilas. Podemos, em res
paldo a nossa argumentação, fazer pequeno esforço
de memória para trazer à baila cenas como as do Ca
randiru, da Candelária, da Favela do Vidigal, no Rio, e
Naval, em Diadema, além de Eldorado dos Carajás.
Foram morticínios de um horror indizível. E seus pro
tagonistas eram policias, os mesmos com os quais
muitas de nossas lideranças querem combater o cri
me organizado.
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É aí que reside a revolta de nosso cidadão inse
guro, abandonado a sua própria sorte, incapaz de en
tender essa já quase impossibilidade de sair de casa
para um simples cinema e retornar, na hora usual,
sem maiores sobressaltos. É essa cidadania de olhos
arregalados que vem, aqui, expressar sua revolta. E é
esta revolta que queremos trazer, em nome do Parti
do Popular Socialista, dizendo aos familiares de Toni
nho do PT e de Celso Daniel que iremos, todos juntos,
perseguir uma solução, a mais democrática, a mais
justificável, para que o sacrifício de ambos não se
perca como mais um óbito esquecido nos arquivos
policiais.

Grato pela atenção

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Com a palavra o ú~imo orador inscrito, Deputado Aldo
Rebelo, que falará pelo PCdoB.

Logo em seguida, assistiremos à exibição do ví-
deo.

O SR. ALDO REBELO (Bloco/PCdoB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, companheiras e companheiros, a
violência que levou da nossa convivência os com
panheiros Toninho, Prefeito de Campinas, e Celso
Daniel, Prefeito de Santo André, tem sido lamenta
velmente a marca registrada da sociedade brasilei
ra. É uma outra face da violência, que se expressa
naturalmente: a violência que mata é irmã da violên
cia da fome, do desemprego e da destruição da
economia do País.

A violência que atingiu nossos companheiros
não pode ofuscar a que faz com que o Banco de
Boston, instituição financeira norte-americana, de
tentora de cerca de 50 agências no Brasil, tenha
tido, no último ano, lucro líquido de 735 milhões de
reais. Essa violência produz, em sua trajetória, as
demais, inclusive a que motiva a presente sessão
solene.

Toninho era um desses jovens generosos,
que, desde a época da juventude, dedica sua inteli
gência, energia e tempo à solidariedade. Estudan
te universitário, jovem da classe média, encontrou
seu caminho na dedicação à luta em favor dos tra
balhadores e da população mais necessitada de
Campinas.

Celso Daniel tinha trajetória parecida. Jovem da
classe média de Santo André, generoso, militou des
de os primeiros momentos no Partido dos Trabalha-

dores. Ambos pagaram o mesmo preço de outros do
passado por levarem adiante as mesmas bandeiras,
causas e idéias: a luta por um País mais justo e por
uma democratização profunda e verdadeira da socie
dade brasileira. Lutaram por uma democracia que não
se limite apenas a eleger um Presidente da República
que administra para o capital financeiro internacional
e um Congresso que se submete aos caprichos dos
governantes e do Presidente. Travaram a luta por uma
democratização que signifique a participação efetiva
e verdadeira do povo nas decisões fundamentais do
País, dos Estados e dos Municípios. Eles levaram
esse ideal à frente, mesmo que de forma parcial e li
mitada, mas da maneira possível, através do orça
mento participativo e de outras medidas democratiza
doras que as administrações do PT adotaram.

Que este não seja apenas um lamento pelos
companheiros desaparecidos, mas o compromisso
de dar continuidade à luta do povo brasileiro, que era
a dos companheiros Celso Daniel e Toninha.

Um grande abraço do Partido Comunista do
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Agradeço ao Deputado Arnaldo Faria de Sá a gentile
za de ceder o seu tempo para darmos início à exibi
ção do vídeo.

Ouvidos os oradores, vamos dar início à exibi
ção do vídeo.

Informo ao Plenário que estão sendo realizados
vários atos hoje em Santo André.

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Agradeço a todos, Deputadas, Deputados, Senado
res e convidados, a presença.

Aproveito a oportunidade para agradecer tam
bém aos que nos permitiram realizar esta sessão,
mesmo atrasando a que já estava programada, possi
bilitando que, no trigésimo dia da morte do Prefeito
Celso Daniel, a Câmara dos Deputados pudesse
prestar esta homenagem com o objetivo de encontrar
a justiça e o fim da impunidade.

Obrigado.

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Professor Luizinho) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 10 horas e 40 minutos.)
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Ata da 58 Sessão, Solene, Matutina, em 20
de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Efraim Morais, 10 Vice-Presidente
I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 48 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. MARCONDES GADELHA, servindo corno
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas

sa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear a UNIMED
de João Pessoa, Paraíba, pelo transcurso do 30° ani
versário de sua criação e foi requerida pelo Deputado
Armando Abílio.

Convido para compor a Mesa o Dr. Reginaldo
Tavares de Albuquerque, Presidente da Aliança Naci
onal UNIMED (palmas); o Dr. Wilson Ribeiro de Mora
es Filho, Presidente da UNICRED Norte-Nordeste
(palmas); o Dr. Aucélio Melo de Gusmão, Presidente
da UNIMED em João Pessoa (palmas); o Dr. Demós
tenes Cunha Lima, Vice-Presidente da UNIMED em
João Pessoa (palmas).

Registro as presenças do Dr. Antônio Augusto
Barbosa, Presidente da UNIMED em Brasília; da Ora.
Neli Queiroz, Diretora Administrativa da UNIMED em
Brasília; e do Senador Ronaldo Cunha Lima.

Comunico ofício recebido designando o ex-De
putado Álvaro Neto representante do Governador do
Estado da Paraíba, José Maranhão, nesta sessão.

Convido todos os presentes a ouvirem o Hino
Aliança Nacional UNIMED.

(É executado o Hino Aliança Nacional UNIMED.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Assisti
remos agora à apresentação do vídeo institucional
"Empreendimentos da UNIMED em João Pessoa".

(Exibição de vídeo.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Sr. Regi
naldo Tavares de Albuquerque, Presidente da Aliança
Nacional da UNIMED; Sr. Wilson Ribeiro de Moraes
Filho, Presidente da UNICRED Norte-Nordeste; Sr.
Aucélio Melo de Gusmão, Presidente da UNIMED em
João Pessoa; Sr. Demóstenes Cunha Lima, Vice-Pre
sidente da UNIMED em João Pessoa, Sras. e Srs.
Parlamentares, minhas senhoras e meus senhores,
no dia 16 de dezembro de 1971, um grupo de 106 mé
dicos, liderado pelo oftalmologista Alberto Urquiza
Wanderley, fundava a UNIMED de João Pessoa, na
Paraíba - é bom que se registre que foi a primeira co
operativa médica UNIMED do Norte e do Nordeste. A
partir daí, tornou-se um laboratório de disseminação
do sistema UNIMED em toda essa região.

Apenas quatro anos se haviam passado desde
o surgimento, na cidade paulista de Santos, da pionei
ra União dos Médicos - UNIMED, a primeira coopera
tiva médica do mundo, cuja história de conquistas e
de êxitos hoje se repete em dezenas de países.

Ao comemorar três décadas de bons serviços
prestados ao povo paraibano, a UNIMED João Pes
soa o faz consciente do meritório papel que desem
penha como entidade científica, mas, sobretudo,
como instituição promotora do bem comum e do de
senvolvimento social. Justa, pois, a homenagem que
lhe presta a Câmara dos Deputados, e nos associa
mos às inúmeras manifestações em regozijo pelos 30
anos de trabalho da associação em prol dos habitan
tes de João Pessoa e da população de todo o Estado
da Paraíba.

Entusiasmado com a vitoriosa experiência dos
colegas santistas, o Dr. Alberto Urquiza Wanderley to
mou, em 1971, a decisão de organizar uma UNIMED
em João Pessoa. Foram 20 os companheiros dispos
tos a somar forças para ver realizado o sonho de uma
assistência médica ao alcance do cidadão comum.
Assim nasceu nossa homenageada, fruto do idealis
mo de profissionais competentes que se deram as
mãos para fazer da Medicina um direito de todos, não
um privilégio de poucos.
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Passados três decênios, a UNIMED João Pes
soa orgulha-se de contar, hoje, com cerca de 1.200
médicos, 800 funcionários e mais de 110 mil clientes.
Inclui-se essa verdadeira família na maior rede de as
sistência médica do Brasil, com 364 cooperativas, 90
mil médicos associados e 11 milhões de usuários em
todo o território nacional. Com filiais na Colômbia e no
Paraguai, a UNIMED mantém acordos de assistência
médica com instituições do Uruguai e da Argentina
para clientes em viagem no âmbito do MERCOSUL.

Em funcionamento há quase três anos, o Hospi
tal UNIMED João Pessoa é dos maiores e mais bem
aparelhados das Regiões Norte e Nordeste. Com
19.500 metros quadrados e oferta de 180 leitos, dis
põe de serviços de obstetrícia e neonatologia/pedia
tria, clínicas cirúrgicas, unidades de pronto-socorro e
de terapia intensiva, além de laboratórios de análises
e de serviços de diagnóstico por imagens.

Assim funciona e assim trabalha a UNIMED
João Pessoa, que saudamos pelos 30 anos de glorio
sa existência. Recebam os ex-Presidentes da
UNIMED, Dr. Reginaldo Tavares e Dr. Wilson de Mora
es, e seu atual Diretor-Presidente, Dr. Aucélio Melo de
Gusmão, a homenagem da Câmara dos Deputados a
todos que se orgulham de pertencer a tão respeitável
instituição, com os votos de que a UNIMED João Pes
soa prossiga na luta em favor da medicina honesta,
competente e eficaz a que todo ser humano tem direi
to. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Armando Abílio, autor do
requerimento para realização desta sessão solene.

O SR. ARMANDO ABíuo (PSDB - PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente desta sessão, De
putado Efraim Morais; Dr. Reginaldo Tavares de Albu
querque, Presidente da Aliança Nacional UNIMED;
Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Filho, Presidente da
UNICRED Norte-Nordeste; Dr. Aucélio Melo de Gus
mão, Presidente da UNIMED em João Pessoa; Dr.
Demóstenes Cunha Lima, Vice-Presidente da
UNIMED em João Pessoa; Dr. Genival Ferreira Lima,
Superintendente da UNIMED em João Pessoa; Sr.
Walter Cândido dos Santos, Assessor de Comunica
ção da Confederação Norte-Nordeste; senhores re
presentantes da UNIMED no Distrito Federal; Sena
dor Ronaldo Cunha Lima, que nesta sessão também
representa o Prefeito de Campina Grande, o ex-De
putado Cássio Cunha Lima; Sr. Representante do Go
vernador do Estado; Srs. e Sras. Parlamentares;
meus senhores e minhas senhoras, acabamos de as
sistir à veiculação da fita que mostra o Hospital de
João Pessoa e o seu funcionamento.

Dr. Reginaldo Tavares, hoje eu recebi uma pági
na de economia de um dos jornais da Paraíba cuja
manchete diz o seguinte: "De cada cinco pessoenses,
três são clientes da UNIMED". Após a realização das
duas sessões conjuntas da Câmara Municipal de
João Pessoa e da Assembléia Legislativa da Paraíba,
nada mais justo do que darmos a esses 30 anos de
UNIMED uma ressonância nacional.

A partir de hoje, Senador Ronaldo Cunha Lima,
o Brasil vai testemunhar como funciona a UNIMED
em João Pessoa. Apresentei requerimento para reali
zação desta sessão solene porque, num passado não
muito distante, eu também era um dos cooperados da
UNIMED. Assisti ao nascimento da UNIMED em João
Pessoa e participei, na minha cidade, Esperança, de
todo o progresso da cooperativa. Esta é a justificativa
para a propositura desta sessão solene.

Sr. Presidente, ao homenagear a UNIMED de
João Pessoa, Paraíba, convém registrar, em primeiro
lugar, o justo sentimento de satisfação e orgulho re
sultante da constatação do êxito de um trabalho em
preendido por médicos valorosos que encontraram
um meio de garantir o acesso amplo da população
paraibana a serviços de saúde de qualidade.

Como enfatizou o Presidente desta sessão sole
ne, em 1967 um grupo de médicos fundou em Santos,
no Estado de São Paulo, a primeira UNIMED do Bra
sil, exemplo logo seguido em outras cidades do País
por associações de profissionais imbuídos da mesma
preocupação com a melhoria das condições do exer
cício da Medicina e com a elevação dos níveis do
atendimento, gerando benefícios expressivos para os
pacientes, como na Capital do Estado da Paraíba,
onde, em 16 de dezembro de 1971, por iniciativa do
médico oftalmologista Alberto Urquiza Wanderley,
fundou-se a UNIMED João Pessoa.

Foi fundamental, então, muita força de vontade
- eu sou testemunha -, determinação suficiente para
vencer a resistência inicial à novidade da idéia de se
formar uma cooperativa de trabalho médico. Mas va
leu o esforço. Aqueles pioneiros, confiantes no acerto
da decisão de buscar uma organização mais justa,
mais humana e eficaz do setor, conseguiram, enfim,
transformar o sonho em realidade.

Na história de UNIMED João Pessoa distin
guem-se fases, desde a da abnegação na luta em de
fesa da implantação e consolidação do sistema coo
perativista no setor da saúde, transpondo obstáculos,
passando por transformações profundas, crescendo,
modernizando-se, até a do alcance, já no início dos
anos 80, da profissionalização definitiva da cooperati
va, com restruturação do organograma da entidade,



Sou testemunha dessa ação da UNICRED por
que, como já afirmei, num passado não tão distante,
tive oportunidade de ser beneficiado por essa presta
ção de serviços.

Sem dúvida, a UNIMED João Pessoa merece
nosso reconhecimento e apoio por tudo que tem pro
duzido, por suas conquistas, pelos progressos, tor
nandose um modelo de administração bem sucedida
e de cooperativismo eficaz no setor de saúde, geran
do empregos, prestando serviços com qualidade, be
neficiando milhares de pessoas, confirmando a im
portância da união de forças para atender às principa
is exigências do processo de desenvolvimento econô
mico e social, sobretudo em decorrência da atenção
especial que requer a questão da saúde pública.

Justificase, pois, plenamente a presente home
nagem dedicada à UNIMED João Pessoa, com o de
vido agradecimento aos médicos cooperados e de
mais pessoas que contribuíram ou continuam contri
buindo para a história notável de crescimento e con
quista do mercado, com importantes realizações e
acertos comprovados na afirmação do sistema de tra
balho cooperativo e pelo estabelecimento de um con
ceito elevado de assistência médica no Estado da Pa
raíba.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
meus senhores, minhas senhoras, não poderia con
cluir meu pronunciamento sem deixar um registro. Em
nome de meu neto, que tem um mês de vida, em
nome de minha filha, que é médica, em nome de meu
genro, que é advogado, e em nome da minha família
quero deixar registrado o meu muito obrigado pela as
sistência eficiente e competente com que eles foram
recebidos naquele hospital.

Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01347

revisão das funções, otimização dos processos e con- mais bem equipados das Regiões Norte e Nordeste,
tratação de novos profissionais com formação especí- conforme tivemos a feliz oportunidade de verificar.
fica. Hoje a UNIMED João Pessoa tem mais de 110

Chega, assim, a entidade a 30 anos de existên- mil clientes e conta em seu quadro com cerca de
cia consagrada por ideais elevados de servir com efi- 1.200 médicos. Além desses profissionais, compõem
ciência, viabilizando o exercício da Medicina, concor- o quadro funcional mais de 800 funcionários, que
rendo efetivamente para o bem comum, obtendo, com concorrem decisivamente para a qualidade e a cons-
méritos, a aprovação e o reconhecimento da clientela tante valorização dos serviços prestados pela
de João Pessoa e da Paraíba. UNIMED aos clientes e aos médicos cooperados.

Dentre os médicos que estiveram à frente da Por intermédio da corretora UNIMED são subsi-
UNIMED João Pessoa, cabe lembrar, além do Dr. diados seguros e previdência privada, proporcionado
Alberto Urquiza Wanderley, que presidiu a entidade mais benefícios aos médicos cooperados. Além dis-
durante três gestões, o saudoso Dr. Antônio Moacir so, outra empresa que faz parte da cooperativa de
Dantas Cavalcanti, o Dr. Reginaldo Tavares de Albu- João Pessoa é a UNICRED, cooperativa de crédito
querque, o Dr. José Moreira Lustosa, ex-Parlamentar, mútuo que disponibiliza para os associados emprésti-
o Dr. Antônio Rosado Maia e o Dr. Wilson Ribeiro de mos com juros baixos e orientação econômico-finan-
Moraes Filho. Atualmente, a UNIMED João Pessoa é ceira.
presidida pelo Dr. Aucélio Melo de Gusmão, ao qual
saudamos nesta oportunidade, estendendo nossas
saudações aos membros da diretoria executiva: Dire
tor VicePresidente, Dr. Demóstenes Paredes Cunha
Lima; Superintendente, Dr. Genival Ferreira Lima; Di
retor-Adjunto de Educação Continuada, Dr. Pedro
Ferreira de Sousa Filho; Secretário de Comunicação
e Desenvolvimento Mercadológico, Dr. Edson de Sou
za Neves; Secretário de Promoção da Saúde, Dr. Se
bastião Travassos de Nogueira; e Diretor do Hospital
UNIMED, Dr. Paulo Roberto da Nóbrega.

Competência, organização, solidez, responsa
bilidade e eficiência são características, com justiça,
associadas à imagem da UNIMED, que hoje respon
de pela maior rede de assistência médica do Brasil,
com 11 milhões de usuários, reunindo 90 mil médicos
em 364 cooperativas distribuídas por todo o território
nacional.

Top of Mind pela oitava vez consecutiva na pes
quisa do Datafolha, a UNIMED é, portanto, o plano de
saúde mais lembrado e pelos brasileiros. Além das
cooperativas de trabalho médico (UNIMEDs), das co
operativas de usuários (USIMEDs) e das cooperati
vas de crédito (UNICREDs), integram o imenso com
plexo empresarial UNIMED a Fundação UNIMED, a
Universidade UNIMED e a Universidade UNIMED Vir
tual, e diversas empresas, como a Central Nacional
UNIMED, a UNIMED Seguradora, a UNIMED Tecno
logia, a UNIMEC/Colômbia, a UNIMED Administra
ção e Serviços, a Transporte Aeromédico, a UNIMED
Participações e a UNIMED Corretora.

No tocante à UNIMED João Pessoa vale salien
tar que, além de oferecer aos clientes uma rede ex
tensa de hospitais e clínicas conveniadas, conta com
hospital próprio, um dos maiores, mais modernos e



Parabéns! Fiquem com Deus! Muito obrigado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao Deputado Marcondes Gadelha, pelo
PFL, que disporá de até cinco minutos na tribuna.

O SR. MARCONDES GADELHA (Bloco/PFL 
PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Deputado Efraim Morais; Exmos. Srs. dirigentes da
UNIMED, Reginaldo Tavares de Albuquerque, Aucélio
Melo de Gusmão, Wilson Ribeiro de Moraes Filho e
Demóstenes Cunha Lima; Sr. Senador Ronaldo Cu
nha Lima; Sras. e Srs. Deputados, meus senhores e
minhas senhoras, quando 106 médicos paraibanos
subscreveram o ato de fundação da UNIMED naquele
já longínquo 16 de dezembro de 1971, eles estavam
ao mesmo tempo concretizando o sonho pessoal do
renomado oftalmologista Alberto Urquiza Wanderley
e lançando as bases para um projeto que hoje se pro
va nunca ter sido onírico, apesar de ter sido sempre
grandioso. Aliás, grandioso é um adjetivo que cai bem
em qualquer análise que se faça sobre a UNIMED
João Pessoa, a começar pelo número de clientes.
Atualmente, a Cooperativa de João Pessoa atende a
mais 150 mil pessoas, com um quadro de mais de
1.300 médicos reconhecidos pelos pares como de ex
traordinária capacidade profissional. Também não se
pode falar do nível de atendimento sem o auxílio de
superlativos.

Da mesma forma, não se pode esquecer que
para que os serviços médicos fluam de maneira satis
fatória, a UNIMED se vale de mais de 950 funcionári
os, distribuídos entre a sede e o hospital, este próprio,
um colosso de 19.500 metros quadrados e 180 leitos.

Como que para confirmar a sua vocação gigan
tista, a Cooperativa já projetou o Hospital UNIMED,
em João Pessoa, para que ele fosse um dos maiores
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A história da assistência médico-hospitalar em que V.Exa. está fazendo, juntamente com seus pares
João Pessoa divide-se em duas etapas: antes e depo- da Paraíba, com muita justiça, grandeza e comprome-
is da construção do Hospital UNIMED. Por que digo timento de quem precisa fazer um País melhor. A coo-
isso? Porque o hospital da UNIMED, além de apre- peração e a solidariedade formam exatamente esse
sentar assistência de alta tecnologia, também mudou caminho. Desejo que a UNIMED da Paraíba e do Bra-
a visão do atendimento hosp~alar. Ao adentrarmos sil continuem fazendo esse trabalho em prol dos bra-
naquele hospital vemos que o seu funcionamento é sileiros. Parabéns e mu~o obrigado.
exatamente igual a um hotel cinco estrelas. Por isso, O SR. ARMANDO AsíLlO - Agradeço ao nobre
inclusive com esse visual, a rede hospitalar de João Deputado Coriolano Sales o aparte e o incorporo ao
Pessoa foi obrigada a mudar toda a sua estrutura físi- meu pronunciamento.
ca para continu~r n? processo de prestação de servi- Ao concluir, quero parabenizar todos vocês que
ço e de concorrencla. fazem a Direção da UNIMED, fazendo votos para que

Antes de concluir meu pronunciamento, ouço continuem no comando, administrando com eficiência
com atenção o nobre Deputado Coriolano Sales, do e competência a entidade, porque isso é o que deseja
PMDB da Bahia. não só a Paraíba, mas principalmente nós paraiba-

O Sr. Coriolano Sales- Sr. Presidente, demais nos.
membros da Mesa, cumprimento o Deputado Arman
do Abílio pelo pronunciamento que está fazendo.
Embora não seja da Paraíba, mas na qualidade de
cooperativista ligado fundamentalmente ao coopera
tivismo de créd~o, como todos nesta Casa sabem,
quero parabenizar V.Exa. e estender essa manifesta
ção a todos os integrantes da UNIMED João Pessoa.
A UNIMED presta um serviço extraordinário, diria
inestimável, ao País e não apenas aos associados,
seja da Paraíba, seja de outras localidades, porque é
na relação da cooperação e da solidariedade que o
homem cresce, se eleva fundamentalmente. Como
V.Exa. sabe, sou ligado ao cooperativismo de crédito
e tenho procurado estudar essas experiências, inclu
sive internacionais. Acabo de voltar da Holanda, onde
visitei o Rabobank, um banco cooperativo com quase
500 bilhões de dólares em ativos, o que dá uma idéia
da dimensão do que isso representa lá fora, na Holan
da, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha e
em tantos outros países onde o cooperativismo flo
resceu de forma extraordinária. Daí o esforço que pre
cisamos fazer no nosso País. Precisamos entender o
sentido da manifestação que V.Exa. faz hoje, embora
especificamente à UNIMED João Pessoa, mas que
certamente é um elogio que se estende à UNIMED
em todo o País. O Brasil precisa ser um País coopera
tivista, o País da solidariedade e da cooperação, para
tirar cerca de um terço da sua população das condi
ções de miséria e de pobreza em que se encontra. Só
com esforço vamos poder atravessar essa linha da
pobreza e da miséria no Brasil. Estava de passagem
por aqui, nem sabia que haveria esta sessão solene,
mas passei pelo saguão e um funcionário disse-me
que estava havendo uma homenagem à UNIMED.
Como sou corporativista, disse: se é UNIMED, vou lá!
Como corporativista, insiro-me nesta manifestação



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01349

e melhores hospitais do Norte e Nordeste, uma obra
de formas arrojadas, mas de utilização bastante fun
cionaI. Esta funcionalidade começa na própria locali
zação, uma vez que por estar situado na Avenida Bei
ra-Rio, encontra-se a menos de um quilômetro da
BR-230, principal ligação do interior com a Capital e
dos bairros com o centro. Destaca-se também a preo
cupação com o aproveitamento das condições natu
rais de iluminação e ventilação, assim como a criação
de espaços para a socialização de pacientes.

Assim, por estar diante de uma previsão de
enorme afluxo de pacientes, a UNIMED investiu maci
çamente no aparelhamento dos serviços que oferece,
tais como obstetrícia, pediatrialneonatologia, clínicas
cirúrgicas, unidades de terapia intensiva, pronto aten
dimento, serviço de apoio ao diagnóstico, laboratório
de análises e imaginologia. Crê-se que em pouco
tempo o Hospital será referência na realização de
procedimentos de alta complexidade, como neuroci
rurgia, cirurgia cardiovascular, hemodinâmica e trans
plante de órgãos. Para tanto, já conta com o estado da
arte em equipamentos médicos e administrativos.
Esse centro, que representa o fastígio da técnica, na
verdade é também um sinalizador das tendências, no
que diz respeito à demanda.

Para se ter uma idéia, o número de usuários sal
tou de 73.148, em 1996, para 111.242, em 2001. Con
comitantemente, a quantidade de consultas médicas
realizadas saltou de 364 mil para quase 670 mil, no
ano passado. Por isso a UNIMED paraibana procurou
montar uma rede de clínicas e hospitais conveniados
que compartilhasse dos seus princípios de qualidade
e humanismo. Dessa procura resultou uma teia de
125 clínicas e 42 laboratórios credenciados. Esse
hercúleo desafio de montar tão impressionante rede
só encontra paralelo na própria saga de Alberto
Urquiza Wanderley, falecido em 1987, no seu esforço
estrênuo para fundar a primeira UNIMED nas Re
giões Norte e Nordeste.

Lembrem-se de que o Dr. Urquiza era oftalmolo
gista, mas como universalista que era não se fez de
rogado para, com artes de obstetra e a fórceps, trazer
à luz a cooperativa dos médicos. O medo do novo as
sustava mesmo médicos ilustres da pequena João
Pessoa de 1971. Para se ter uma idéia, na primeira
leva ele conseguiu arregimentar apenas 18 colegas,
quando a legislação exigia pelo menos 20 pessoas
para o início de uma cooperativa. Sua força de vonta
de, capacidade de persuasão e imagem pública con
seguiram, com muito esforço, juntar depois a centena
de médicos que deu o pontapé inicial da marca. Des
sa forma, em função do carisma pessoal de Wander-

ley e da força do seu ideal nasceu a UNIMED João
Pessoa.

Passou-se, então, a sua estruturação. Forma
ram-se as diretorias e contrataram-se os primeiros
funcionários. Mais do que visionários, os primeiros
membros do board eram abnegados, não recebiam
qualquer remuneração pelo serviço e se desdobra
vam em funções de venda e de atendimento. Exem
plarmente, está o contrato fechado com o então Ban
co do Estado da Paraíba, totalmente negociado pelo
próprio Dr. Urquiza.

Desta maneira, ao final desta fase de estrutura
ção, liderado por Urquiza e seu primeiro sucessor, o
Dr. Antônio Moacir Dantas Cavalcanti, e ocorrida no fi
nal da década de 70, onde finalmente a cooperativa
havia conquistado a escala suficiente para se viabili
zar e a experiência para perceber que a viga mestra
para o seu crescimento estava no binômio investi
mento e pessoal qualificado, a UNIMED João Pessoa
começa a se consolidar como a líder do segmento no
Estado, o que à época refletia também o crescimento
do seu modelo no resto do País. Assim, não se consti
tuiu surpresa o ritmo de alucinantes reformas imple
mentadas pelos presidentes que se sucederam.

Reginaldo Tavares, que dispensa apresenta
ções, pois sua ação extrapola fronteiras e só envaide
ce e reforça a auto-estima do paraibano, é médico ad
mirado e foi o primeiro Presidente daquela nova fase
da UNIMED João Pessoa, hoje Presidente da Aliança
Nacional UNIMED. Seguiram-no o Dr. José Moreira
Lustosa, ex-colega nosso nesta casa, o Dr. Ricardo
Antônio Rosado Maia, cardiologista de grande expe
riência, o Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Filho, que diri
giu a entidade por três vezes e erigiu o Hospital
UNIMED de João Pessoa e, finalmente, o Dr. Aucélio
Melo de Gusmão, que já comandou a entidade por
duas vezes e agora ocupa novamente o posto máxi
mo da marca e que, ao contrário do que poderia pre
ver sua especialização em anestesiologia, mantém
cada vez mais sensível, ativo e movimentado o corpo
que dirige.

Este desfile de grandes nomes da área médica
na direção da UNIMED João Pessoa não se dá por
acaso e muito menos é exclusivo do nível gerencial.
Há tempos a cooperativa descobriu o jargão que, nos
meios administrativos, é tido como a única base ver
dadeira e fundamental para o sucesso de uma organi
zação: o fator determinante para o futuro é a qualida
de de sua gente hoje.

Jack Welch, CEO da General Electric por mais
de vinte anos e tido por muitos como o maior execu
tivo do final do século passado, costuma dizer que
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sua grande paixão era converter o desenvolvimento
do pessoal na competência essencial da GE. A Ge
neral Electric não deveria ser especialista em fabri
car turbinas de avião, aparelhos de ressonância
magnética ou lâmpadas caseiras; ela deveria, sim,
ser especialista em produzir grandes profissionais.
Uma vez formados, esses profissionais construiriam
as melhores turbinas, lâmpadas e aparelhos médi
cos do mundo.

Pois bem, esta filosofia é nítida na UNIMED.
Durante esses trinta anos, a companhia tratou de
recrutar os melhores profissionais e dar-lhes a quin
tessência em equipamentos e instalações. O resul
tado é um dos melhores atendimentos médicos do
País e um irrisório índice de reclamações quanto
aos serviços profissionais.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
permitam que lhes diga: a UNIMED João Pessoa é
mais do que uma ilha de excelência; é uma espécie
de orgulho da raça. Adotando princípios universais
do cooperativismo e refinando o script nacionallan
çado por Edmundo de Castilho na pioneira Coope
rativa Médica de Santos, a UNIMED João Pessoa
foi buscar inspiração nos valores, nos recursos hu
manos e em aspirações locais, para erigir uma insti
tuição modelar, repito, uma das mais eficientes e
mais bem referenciadas do País, refletindo, em últi
ma análise, a garra e a capacidade do próprio povo
paraibano, seu talento para criar, inovar e se supe
rar em qualquer campo de prova ou desafio com
que se veja confrontado.

Por essa razão, aos 30 anos de idade a
UNIMED João Pessoa não tem ansiedades de bal
zaquiana. Ao contrário: abre para a vida a sua coro
la, cada vez mais louçã, mais determinada, mais re
solvida e mais consciente da sua missão. Neste mo
mento, busca modernizar-se, adaptar-se à nova le
gislação, articular-se com novos segmentos da soci
edade civil, inclusive organizações não-governa
mentais. E, o que é mais importante, busca dar ple
no curso à sua missão social indo ao encontro do
ser humano e suas vicissitudes onde quer que se
ache. Por isso, expande-se para o interior desassis
tido e lançará este ano seu plano de saúde para po
pulações de baixa renda. E, neste movimento, ori
enta o eixo do seu crescimento e aproxima aqueles
ideais de grandeza que informaram seus primórdios,
a própria grandeza humana, que está na essência
da atividade médica.

Senhores dirigentes da UNIMED em todas as
esferas, não há nada mais gratificante do que esse
cheiro de tinta fresca no ar. Como é bom poder di
zer, depois de 30 anos de lutas, vitórias e conquis
tas, com toda a convicção, aos quatro ventos, que
estamos apenas começando.

Muito obrigado. (Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - A
Mesa registraas presenças dos Srs. Genival Ferrei
ra Lima, Superintendente da UNIMED em João Pes
soa, e Walter Santos, jornalista e Assessor de
Imprensa da Aliança Nacional Cooperativista
UNIMED.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Domiciano Cabral,
pelo PSDB.

O SR. DOMICIANO CABRAL (PSDB - PB.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente desta ses
são solene, Deputado Efraim Morais, Vice-Presiden
te da Câmara dos Deputados; Sras. e Srs. Deputa
dos; Sr. Reginaldo Tavares de Albuquerque; Dr. Au
célio Melo de Gusmão, Presidente da UNIMED João
Pessoa; Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Filho; Or. De
móstenes Cunha Lima; Sr. Senador Ronaldo Cunha
Lima, ora representando seu filho, o Prefeito Cássio
Cunha Lima; Sr. Álvaro Neto, representante do Sr.
Governador da Paraíba, neste momento represen
tando também o Prefeito de João Pessoa, Dr. Cíce
ro Lucena, e o Presidente da Câmara Municipal, Ve
reador Fernando Milanez, em 16 de dezembro de
1971, era fundada a UNIMED João Pessoa, no nos
so querido Estado da Paraíba. Faz, pois, mais de 30
anos que a prestigiada entidade assistencial vem
prestando seus inestimáveis serviços à população
nordestina naquela Unidade da Federação.

É tempo de comemorar, tempo de júbilo, de re
conhecimento, e este é o motivo que nos leva a pro
ferir esta alocução. De júbilo porque a UNIMED foi
um divisor de águas da Medicina na região, ao mos
trar como uma administração respaldada em uma fi
losofia empresarial, embora sem finalidade de lucro,
é factível e até recomendável; ao provar que as ba
ses do cooperativismo aplicadas à prestação de ser
viços de assistência médica é um sucesso pleno; e
ao trazer a alegria da diferença entre a vida e a mor
te aos lares da Paraíba, por meio de um trabalho
competente abnegado e sério.

Sabe-se que as UNIMEDs foram respostas ao
não-atendimento pleno da expectativa de democrati
zação da saúde em meados dos anos 70. À época, a
unificação dos institutos previdenciários públicos, pelo
então Instituto Nacional de Previdência Social - INPS,
enfrentou sérios obstáculos a que o atendimento mé
dico-cirúrgico à população se disseminasse.

Sabe-se também que por isso surgiram as em
presas privadas de Medicina de grupo e começou a
chamada mercantilização da Medicina. Até hoje, os
escândalos dos aumentos abusivos das mensalidades
freqüentam as manchetes da imprensa e preocupam
os pais de família, que não tem como pagá-los. Em
resposta, o Brasil mais uma vez inovou e criou - fun
dou-se a primeira UNIMED do mundo em Santos, São
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Paulo, espelho, logo após, da fundação da UNIMED
pessoense. Era dezembro de 1967.

Mas não basta o júbilo que o evento traz e o
conhecimento dos preâmbulos da UNIMED paraiba
na: há que se reconhecer o esforço exigido para
que seu percurso de glória tivesse lugar nestas três
décadas de esplendoroso sucesso. E foi um esforço
da gente nordestina, de homens como o Dr. Aucélio
Melo de Gusmão, atual Presidente da UNIMED ani
versariante, e outros, como o Dr. Wilson Ribeiro de
Moraes Filho, o Dr. Ricardo Antônio Rosado Maia, o
Dr. José Moreira Lustosa, o Dr. Reginaldo Tavares
de Albuquerque, o Dr. Antônio Moacir Dantas Caval
canti, ex-Presidente da entidade, e o Dr. Alberto
Urquiza Wanderley, fundador da UNIMED João Pes
soa e seu primeiro dirigente. Todos abnegados a
quem devemos agradecer e reverenciar pelo tanto
que têm feito pela saúde dos brasileiros da Capital
da Paraíba. E não podemos esquecer o Dr. Edmun
do Castilho, fundador da UNIMED santista.

Destaque-se, ante o tanto que há para se des
tacar em termos organizacionais, dois pontos de in
flexão na vida da UNIMED João Pessoa: a compra
da sede própria, em 1979, o que lhe rendeu o espa
ço de que tanto carecia, e a primeira modificação
estatutária, em 1980, que deu origem à plena opera
cionalização empresarial da entidade, com o adven
to da administração por conselho administrativo e a
instituição conseqüente da Diretoria Executiva.

Saliente-se, ante o muito que há para salien
tar, em termos de exemplo de amor à camisa por
parte dos dirigentes, que quase a metade dos Presi
dentes da UNIMED João Pessoa o foram por três
gestões, consecutivas ou alternadas. Sinal de acer
to de suas administrações e da abnegação que lhes
vai na alma.

Assim, há motivos de sobra para a UNIMED
João Pessoa ser uma das jóias do colar precioso das
UNIMEDs, o que de modo algum é pouco, ainda mais
considerando que essas cooperativas têm sido a or
ganização de assistência médica mais lembrada pelos
brasileiros, segundo a pesquisa anual do Instituto Da
tafolha da Folha de S.Paulo, por quase um decênio.

Não foi sem muito trabalho que, em João Pes
soa, hoje se contam mais de 100 mil cooperados,
700 funcionários, hospital com índice de infecção
dos mais baixos do País e do mundo, posto de aten
dimento, SOS, UTI móvel, serviço de saúde ocupa
cional, centro de diagnóstico por imagem e até
UNIVIDA Air, com aeronave ambulância.

À atual diretoria executiva, que Aucélio de Melo
Gusmão tão bem preside, damos os parabéns do
PSDB e, sem desdouro a ninguém, lembramos as fi
guras do ex-presidente e ex-Deputado Federal, José
Moreira Lustosa, e do fundador da entidade, Alberto

Urquiza Wanderley. Esses parabéns estendemos aos
106 primeiros corajosos que acompanharam o Dr.
Alberto na aventura ao PARAIBAN, primeira empresa
contratante que acreditou na empreitada, aos funcio
nários da UNIMED João Pessoa, aos mais de 100 mil
cooperados, à população de João Pessoa e ao povo
da Paraíba, do Nordeste e do Brasil.

Sr. Presidente, o Deputado Amando Abílio disse
ter tido o prazer de ver seu neto nascer na UNIMED.
Vi nascer meu último filho, Domiciano Cabral Júnior
na UNIMED. No dia 20 de março, ele fará um ano de
idade. Sou testemunha ocular de que a UNIMED é um
exemplo não só para a Paraíba, mas também para o
Brasil.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Para
falar pelo PMDB, tem a palavra o Sr. Deputado Da
mião Feliciano.

O SR. DAMIÃO FELlCIANO (PMDB - PB.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a assessoria costuma elaborar um
roteiro para nossos pronunciamentos, mas houve
coincidência entre a linha de meu discurso e a de
outros Parlamentares, portanto permito-me falar es
pontaneamente.

Ao pensar nos 30 anos da UNIMED, vem a mi
nha memória a música do John Lennon, Presidente
Reginaldo Tavares: Ah, se a saúde do País tivesse ab
negados como os da UNIMED!

Venho de um dos Estados mais pobres da Fe
deração, onde o povo necessita de médicos. Começo
a sonhar com a presença de abnegados na área da
saúde do País, que a levem a todos os recantos da
Federação. E trago o sonho maior do Dr. Aucélio Melo
de Gusmão: Ah, se pelo menos tivéssemos 30% a
40% da saúde prestada pela UNIMED João Pessoa!
Como o País seria diferente, Deputado Marcondes
Gadelha! Estaríamos nos regozijando nesta homena
gem, de iniciativa do Deputado Armando Abílio.

Como fui eleito sedimentado numa base forte,
poderia dizer, nobre Vice-Presidente, colega de turma,
Demóstenes Cunha Lima, que a realidade brasileira
seria outra. Poderíamos dizer, nobre Vice-Presidente
da Câmara dos Deputados, Efraim Morais, dos recan
tos de João Pessoa à mais singela favela, dos recan
tos mais nobres de Santa Luzia às favelas da Cachoe
ira de Campina Grande, como seria bom se os médi
cos atendessem à população. E que, na época das
campanhas políticas, como aconteceu neste ano, a
população não invadisse nossos gabinetes a requisitar
uma ultra-sonografia, uma tomografia, exames mais
sofisticados para, com o diagnóstico em mãos, come
çar seu tratamento. A realidade do País seria outra e
poderíamos estender esta comemoração a todo o



v - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 12 minutos.)

01352 QUlIlla-lclfa 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

País, com a alegria de termos concedido saúde a to- Em 2001 , a maior rede de assistência médica do
dos os cidadãos. Brasil reunia 90 mil médicos cooperados e 11 milhões

Parabéns a todos! O Brasil precisa de pessoas de usuários, em 364 cooperativas médicas, distribuí-
como vocês! Parabéns à UNIMED João Pessoa e, das por todo o território nacional. A UNIMED, pela oi-
por extensão, à UNIMED do Brasil! Parabéns à nos- tava vez consecutiva, na pesquisa do Datafolha, é o
sa pequenina e heróica Paraíba, onde nasci e de plano de saúde mais lembrado pelos brasileiros.
onde saiu o Presidente Nacional da UNIMED! Agora, em 2002, defrontamo-nos com este

A alegria deste Deputado, eleito pela base po - evento na Câmara dos Deputados, iniciativa do De-
pular da Paraíba, segundo Deputado mais votado e putado Armando Abílio, ocasião em que reconhece-
primeiro Deputado Federal negro da história do mos o trabalho desta grande instituição, a UNIMED.
Estado, seria maior, ao saber que o País estaria Estamos aqui assistindo aos Deputados se
mais saudável e a nossa saúde não estaria na UTI. pronunciarem. Nossa maior alegria é saber que um

No momento, como representante do povo da paraibano é reeleito para ocupar espaço em todo o
Paraíba, não poderia deixar de dizer que, se tivés- País à frente de uma instituição que completa 30
semos à frente do País pessoas como vocês, esta- anos na Paraíba.
ríamos comemorando um atendimento diferente à A equipe UNIMED de Campina Grande e Mu-
saúde, e esta homenagem não seria somente à nicípios agregados, no dia-a-dia, fazem com que o
UNIMED, mas a todo o País. homem, tanto o da classe alta como o da baixa, te-

Muito obrigado. (Palmas.). nha assistência para si e sua família.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Con- Cumprimento o Presidente Dr. Reginaldo Ta-
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Dunga, vares. Parabenizo o Deputado Armando Abílio por
pelo PTB. esta iniciativa. Saúdo S.Exa. e expresso a alegria de

O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Sem re- todos os paraibanos. Que Deus o ajude e que a
visão do orador) - Sr. Presidente; Sr. Reginaldo Ta- UNIMED seja cada vez mais forte na Paraíba e no
vares de Albuquerque e Sr. Demóstenes Cunha resto do Brasil.
Lima, por intermédio dos quais gostaria de saudar a Muito obrigado. (Palmas.)
família UNIMED; Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima, O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agra-
em nome de quem saúdo a bancada do meu Esta- T d Alb
do; senhoras e senhores, não sou médico e não deço a presença ao Dr. Reginaldo avares e u-

querque, Presidente da Aliança Nacional da
posso falar sua linguagem na tribuna, por isso vou UNIMED; ao Dr. Wilson Ribeiro de Moraes Filho,
falar a linguagem do homem de Boqueirão, de Cato- Presidente da UNICRED Norte-Nordeste; ao Dr. Au-
le do Rocha, de Alcantil, de Campina Grande, de célio Melo de Gusmão, Presidente da UNIMED João
João Pessoa, enfim, dos Municípios da Paraíba. Pessoa; ao Dr. Demóstenes Cunha Lima, Vice-Pre-

Hoje, pela manhã, fui indicado pelo meu Parti- sidente da UNIMED João Pessoa; ao Dr. Antônio
do para manifestar-me nesta homenagem. Quero Augusto Barbosa, Presidente da UNIMED Brasília; à
trazer minha alegria e satisfação em cumprimentar Dra. Neli Queiroz, Diretora Administrativa da
essa equipe paraibana que leva para todo o Brasil o UNIMED Brasília; ao Sr. Genival Ferreira Lima, Su-
nome do nosso Estado, à frente da UNIMED, essa perintendente da UNIMED João Pessoa; aos dema-
grande organização. is que fazem parte da instituição; e a todos os Parla-

Caro Deputado Marcondes Gadelha, procurei mentares que participaram desta sessão solene em
subsídio e o encontrei na imprensa paraibana. Em homenagem aos 30 anos da UNIMED João Pessoa.
meados da década de 60, os institutos previdenciá- Registro a presença de alguns Parlamentares,
rios foram unificados no INPS. Em 1969, médicos Vereadores e Prefeitos da Paraíba, que trouxeram
de várias cidades paulistas visitaram a cidade de grande prestígio a esta sessão.
Santos, interessados na experiência pioneira da
UNIMED. Em 1975, foi criada a UNIMED do Brasil, Parabenizo o Deputado Armando Abílio pela
confederação que congrega as UNIMEDs de todo o proposição para a realização desta sessão solene.
País. Em 1980, a UNIMED entrou em uma fase de
consolidação e crescimento acelerados. O ano de
1994 foi muito especial para a instituição: além de
conquistar o primeiro lugar na pesquisa Datafolha,
como a empresa de assistência médica mais lem
brada pelos brasileiros, a UNIMED também recebeu
outras premiações, como a Campanha Vida do
Artista e o Mérito Lojista.
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Ata da 006a Sessão, Extraordinária, Vespertina,
em 20 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente; Efraim Morais,
10 Vice-Presidente; Pedro Valadares, 10 Suplente de Secretário;

Enio Bacci, 30 Suplente de Secretário

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS COMPARECEM
OSSRS:

Aécio Neves

Efraim Morais

Barbosa Neto

Severino Cavalcanti

Nilton Capixaba

Paulo Rocha

Pedro Valadares
Enio Bacci
Wilson Santos

Câmara dos Deputados
Secretaria-Geral da Mesa

Parlamentares Presentes ao Inicio da Abertura da Sessão

51" Legislatura 4' Sessão Legislativa Ordinária

EXTRAORDINÁRIA N° 006 - 20/02/2002 - 20/02/200214:30

Total de Presentes: 395

Roraima
AIIHON CASCAVEL PPS

ALCESTE AlMEiDA PL

ALMIRSA PPB

FRANCISCO RODRIGUES PFL

LUCIANO CASTRO PFL

Presentes de Roraima: 5

Amapá
ANTONIO FEIJÃO PSOB

BADU PICANÇO PL

DR BENEDITO DIAS PPB

EDUARDO SEABRA PTS

EVANDRO MILHOMEN PSS

JURANDIL JUAREZ PMDB

SERGIO BARCELLOS PFL

Presentes de Amapã: 7

Pará
ANIVALDO VAlE PSOS

ASDRUBAL BENTES PMDS

ELCIONE BARBAcHO PMOS

GERSON PERES PPB

GIOVANNI QUEIROZ POT

HAROLJ)O BEZERRA PSDB

JosE PRIAN rE PMDB

JosuE BENGTSON PTS

NICIAS RIBEIRO PSOB

RAIMUNDO SANTOS PL

RENILDO LEAL PTS
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VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 1 3

Amazonas
DR. GOMES

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 6

Rondonia
CONFÚCIO MOURA

EURípEDES MIRANDA

OSCAR ANDRADE

Presentes de Rondonia: 3

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOAOTOTA

MÁRCIO BITTAR

NILSON MOURÃO

Presentes de Acre: 4

Tocantins
ANTONIO JORGE

EDMUNDO GALDINO

FREIRE JÚNIOR

KÁTIAABREU

OSVALDO REIS

Presentes de Tocantins: 5

Maranhão
ALBtRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

ElISEU MOURA

GASTA0 VIEIRA

JOÃO CASTELO

PFL
PSDB

PFL
PFL
PFL
PPB

PFL
pedoB

PMDB

PDT

PL

PSDB

PPB

PPS

PT

PTB

PSDB

PMDB

PFL
PMDB

PMDB
PPB

PFL
PPB

PMDB
PSDB

Fevereiro de 2002
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JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB

NEIVA MOREIRA POT

PAULO MARINHO PFL

PEDRO FERNANDES PFL

PEDRO NOVAIS PMOB

Presentes de Maranhão: 11

Ceará
ADOLFO MARINHO PSDB

ALMEIDA DE JESUS PL

ANIBAL GOMES PMDB

ARNON BEZERRA PSDB

CHIQUINHO FEITOSA PSDB

JOSÉ UNHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB

MANOEL SALVIANO PSDB

MARCELO TEIXEIRA PMDB

MAURO BENEVIDES PMDB

MORONI TORGAN PFL

NELSON OTOCH PSOB

PIMENTEL GOMES PPS

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB

ROBERTO PESSOA PFL

ROMMEL FEIJÓ PSDB

SÉRGIO NOVAIS PSB

VICENTE ARRUDA PSDB

Presentes de Ceará: 19

Piauí
B SÁ PSDB

HERÁCLITO FORTES PFL

JOAO HENRIQUE PMDB

MARCELO CASTRO PMDB

MUSSADEMES PFL

THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB

WELUNGTON DIAS PT

Presentes de Piaui: 7
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Rio Grande do Norte

CARLOS ALBERTO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES

IBER~ FERREIRA

LAIRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MÚCIO SÁ

Presentes de Rio Grande do Norte: 6

Paraíba
ARMANDO ABiLlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITÃO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

Presentes de Paraíba: 9

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOC~NCIO OLIVEIRA

JOÃOCOLAÇO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

PFL

PMDB
PTB
PMDB
PFL
PTB

PSOB
PT

PTB
PMOB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PSOB

PMOB
PSDB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL

PSDB
PFL

PFL
PMDB
PSOS
PSL
PSOB
PL

PMOB

Fevereiro de 2002



Fevereiro de 2002 ])[ARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

OSVALDO COELHO

PEDRO CORRÊA

PEDRO EUG~NIO

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 2 1

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

GIVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

JOSÉ THOMAZ NONO

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 8

Sergipe
JORGE ALBERTO
SÉRGIO REIS

Presentes de Sergipe: 2

Bahia
ARISTON ANDRADE

BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJÁCIO SIMÕES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON GABRIELU

HAROLDO UMA

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JOSÉ CARLOS ALELUIA

PFL
PPB
PT
POT

PPB
PST

PSB

PSOB

PL
PFL
PMOS
PPS

PMDS
PTS

PFL
PMOB

PFL
PMDB
PL
PTB

PFL
PMDB
PFL
pedoB

PT

PSDB

PFL
PMDS
PFL

Quinta-feira 21 01357



01358 Quinta-1eira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JOSI: LOURENÇO

JOSI: ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 32

Minas Gerais

ANTÓNIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JoAO MAGALHAES

PMDB

PFL
PSDB

PMDB

PT
PFL
PPB
PFL
PT
PFL
PFL
PFL

PMDB
PSDB
PFL

PT
PT

PMDB
PFL
PST
'PSDB

PFL

PSDB
PSDB

PPB
PSDB
PSDB

PFL
PMDB
PT
PPB

PPB
PFL

PMDB

Fevereiro de 2002



F~vereiro de 2002 DIÁRIO DA CAMAR.A. DOS DEPUTADOS

JoAo MAGNO

JOSÉ MILITA0

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIO ASSAD JÚNIOR

MARIO DE OLIVEIRA

NARCIO RODRIGUES

NILMARIO MIRANDA

ODELMOLEAO

OLlMPIO PIRES

OSMÃNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

SAULO COELHO

SÉRGIO MIRANDA

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOLl

ZEZÉ PERRELLA

Presentes de Minas Gerais: 41

Espírito Santo
JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

ROSE DE FREITAS

Presentes de Espírito Santo: 7

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

PT
PTS
PFL

PSL
PPB
PMDS
PT

PL
PST
PSDS
PT

PPB
PDT
PSDB
PT
PL
PPS

PTS
PSDB
pedoB

PT
PT

PSDB
PFL

PT
PTB
PFL

PTB
PPS
PMDB
PSDS

PFL
PSB

Quinta-feira 21 01359
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ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

CARLOS SANTANA

CORNÉLlO RIBEIRO

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIO ROSA

ITAMAR SERPA

JAIR BOLSONARO

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGEBITIAR

JORGE WILSON

LAURA CARNEIRO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MÁRCIO FORTES

MILTON TEMER

MIRIAMREID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJÓ

PAULO LESSA

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 39

PSDB
PFL
PL

PSDB
PFL
PT
PL

PPB
PSDB
PST
PT
PTB
PFL

PSDB
PPB
PFL
PDT
PT
PSDB
PFL

PSDB
PT
PSDB
PT
PSB
PDT
PSB
PFL
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PFL

PPB
PSL
PDT
PSB
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São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELLI

CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO

DR. HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LUCIANO ZICA

LUIZA ERUND1NA

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

PSDB
PCdoB
PT
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PTS
PSDS
PL
PPS
PFL
PFL
PPB
PDT
PTS
PPS
PSOC
PFL
PT
PT
PDT
PPS
PT
PMOB
PT
PT
POT
PSDB
PSB
PT
PSB
PFL
PL

Quinta-feira 2 1 O136 I
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MENDES THAME

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO D6RIA

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSi

XICO GRAZIANO

ZÉ (NDIO

ZULAIt: COBRA

Presentes de São Paulo: 56

Mato Grosso
L1NOROSS\

MURILO DOMINGOS

OSVALDO SOBRINHO

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

TETÉ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 3

PSDB

PMDB
PMOB
PMOB
PTB
PFL

PT
PSDB
PT

PT
PFL

PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PL

PMDB
PSDB
PMDB
PSDB

PSDB
PTB
PTB

PPB
PSDB
PMDB

pedoB

PMDB
PT

Fevereiro de 2002
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Goiás

ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

LUIZ BITTENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

VILMAR ROCHA

Presentes de Goiás: 11

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSONTRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

BASiLIO VJLLANI

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

IRIS SIMÓES

JOSÉ BORBA

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZATTO

MARCIO MAiOS

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

pedoB

PMDB
PMDB
PL
PMDB

PMDB
PSDB
PPB
PFL
PFL

PMDB
PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PPB
PMDB

PFL
PSDB
PTB
PSD8
PP8
PT
PMD8

PT8
PMD8
PP8
PFL

PTS

PMD8
PMDB

Quinta-feira 21 01363
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NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RUBENS BUENO

SANTOS FI LHO

VVERNER VVANDERER

Presentes de Paranã: 22

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARL1TO MERSS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

GERVÁSIO SILVA

HUGO BIEHL

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATTI

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUVt=A

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: ... 5

Rio Grande do Sul
AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARCISIO PERONDI

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

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

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

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 395
Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
estamos iniciando mais uma Sessão Legislativa com
importante agenda para a afirmação do Congresso
Nacional como Poder autônomo e independente.
Entre os pontos da agenda, não há a menor dúvida de
que a segurança pública ocupará a atenção dos Par
lamentares no começo deste semestre. Nós, do PT,
pretendemos trabalhar com essa questão, apresen
tando propostas, alternativas e soluções para a ingo
vernabilidade que está ocorrendo no Brasil, particu
larmente no Estado de São Paulo, no que se refere à
segurança pública.

O assunto não está surgindo agora, Sr. Presi
dente, vem ocorrendo periodicamente, sempre que
acontece uma tragédia, envolvendo a insegurança, a
degradação do aparelho de segurança pública ou o
fracasso das políticas e dos planos de segurança pú
b�ica. A primeira preocupação do Congresso Nacional
é não participar de mais uma tentativa que caia no es
quecimento. Para tanto, basta encarar o fundamental
problema com visão de Estado e não enfrentá-lo com
visão de políticas públicas. A sociedade brasileira tem
direito à segurança como direito básico, e o Estado
brasileiro, particularmente no âmbito dos Governado-

111 - EXPEDIENTE

11 - LEITURA DA ATA

IV - BREVES COMUNICAÇÕES

Concedo a palavra ao Sr. Deputado José Genoí-

Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Passa-se

no.
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1- ABERTURA DA SESSÃO res, deve ter autoridade, competência e gerencia
mento quanto à segurança pública.

O caos e o colapso da segurança pública em
São Paulo representam a falência da política dos Go
vernos deste Estado em relação ao planejamento, ao
princípio da autoridade, à competência para investir
prioritariamente em uma polícia de investigação cri
minal e de perícia que possa usar os recursos da tec
nologia e da ciência a fim de combater principalmente
as quadrilhas e o crime organizado.

O crime organizado já domina as cadeias em
São Paulo. Exemplo disso é o Primeiro Comando da
Capital- PCC. O número de seqüestros não esclare
cidos, a falta de coordenação da polícia na investiga
ção e na prevenção dos crimes mostram que, particu
larmente no meu Estado, o mais rico da Federação,
não há uma polícia de prevenção e de investigação e
existe debilidade na atividade repressiva, com com
petência com o uso da força do Estado.

Hoje São Paulo vive um clima de insegurança. É
preciso - e esta é uma tarefa do Congresso Nacional
-, além de se discutir a necessidade de investimentos
no aparelho de segurança pública, que sejam criadas
condições de salário, de trabalho, de eficiência no tra
balho da polícia, evidentemente, combinadas com a
depuração do aparelho de segurança pública, com o
afastamento dos maus policiais. Isso não está ocor
rendo em São Paulo.

É necessário, Sr. Presidente, trabalharmos para
uma integração maior entre as Polícias Civil e Militar
na atividade-fim, na operação territorial. A atividade
na inteligência, no banco de dados e no comando
deve ser centralizada.

Ternos hoje em São Paulo uma política de segu
rança pública curativa, que só existe depois da tragé
dia. Por causa da rebelião do PCC, o Governador tra
balhou para bloquear os celulares; depois da fuga es
petacular de presos por helicóptero, tenta-se telar as
penitenciárias e, com o aumento do número de se
qüestros, o Governo chegou ao ponto de proibir os
celulares pré-pagos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos
que encarar a segurança pública como uma questão
de Estado e de estratégia, uma questão essencial,
para que possamos ter uma polícia bem organizada,
bem paga, bem equipada, respeitada pela sociedade
e temida pelo crime organizado e pelo banditismo, o
que não acontece atualmente.

A Comissão Especial de Segurança Pública é
uma Comissão política e deve ter a coragem de, com
rapidez e agilidade, apresentar uma agenda de vota
ções, de sugestões no âmbito do Governo Federal e

às
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do Governo Estadual, para não se tornar desagua
douro da omissão, da ineficiência ou do empurra com
a barriga diante da crise da segurança pública.

Vamos participar dela, mas que seja uma Co
missão política e apresente agenda alternativa e posi
tiva de como enfrentar a grave crise da segurança pú
blica no Brasil, particularmente no Estado de São Pa
ulo.

o SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em janeiro último, veio a falecer no
Ceará o ex-Deputado Ernesto Gurgel Valente, que,
durante quatro Legislaturas, na Assembléia Legislati
va e nesta Casa, representou aquela unidade federa
tiva, projetando-se como um dos mais competentes
homens públicos de sua geração.

Nascido em Aracati, comandou, na região ja
guaribana, seu antigo partido, o PSD, fazendo-o com
excepcional dinamismo, sempre submetendo a deba
te questões relevantes, ligadas ao desenvolvimento
do Nordeste.

Quando era Ministro da Justiça o gaúcho Adro
aldo Mesquita da Costa, na gestão Eurico Gaspar Du
tra, Gurgel Valente chefiou seu gabinete, iniciando
brilhante trajetória, que culminou com sua ascensão à
condição de integrante do Congresso Nacional, pon
do à prova as excepcionais virtudes de líder político
prestigioso e idealista, que sempre encarnou, ao lon
go de sua brilhante atuação no cenário nacional.

A defesa da carnaúba, do caju e do algodão as
sinalou seu esforço para redirecionar nossas ativida
des produtivas, patrocinando campanhas meritórias
em prol daquelas culturas que proliferam no Nordeste
brasileiro.

A causa do municipalismo, por seu turno, foi por
ele esposada com invejável descortino, sendo inúme
ros os discursos proferidos nesta tribuna em prol de
nossas comunas.

Durante a administração do Governador César
Cals de Oliveira Filho, Ernesto sugeriu a construção
da estrada translitorânea, beneficiando extensa faixa
da nossa orla marítima, como forma, naquela época,
de ampliar as vislumbradas perspectivas de maior in
cremento turístico.

No dia 26 de janeiro, na Igreja de Cristo Rei, em
Fortaleza, foi celebrada missa de 7° dia em sufrágio
de sua alma, com a presença de autoridades e de an
tigos colegas de Assembléia e de Congresso, entre
os quais me encontrava, levando aos seus filhos
Ernesto e Eduardo o testemunho de minha solidarie
dade, ao mesmo tempo em que exaltava o contagian-

te entusiasmo em que era timbrada a abnegada ação
daquele saudoso coestaduano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compul
sando os Anais da Câmara dos Deputados, encon
trar-se-ão discursos primorosos do lavra de Ernesto
Valente, tendo por inspiração, sempre, questões rele
vantes, que, na década de 60, espelhavam nossas
aspirações de crescimento econômico e bem-estar
social.

Vinculado, originariamente, ao comando parti
dário do Senador Menezes Pimentel, foram-lhe confi
adas tarefas árduas, sempre cumpridas com exem
plar devotamento e incomum senso de responsabili
dade.

Tive o privilégio de conviver de perto com
Ernesto Gurgel Valente, o que me possibilitou identifi
car os notáveis atributos que exornavam a sua perso
nalidade de escol.

Senti-me, por isso, no dever imperioso de ren
der, deste plenário, comovido tributo à sua memória
imperecível, já que ele foi, sem dúvida, uma das gran
des expressões da política nordestina, com destaque
nacional.

Farei chegar a V.Exa., Sr. Presidente, nos ter
mos regimentais, requerimento de sessão especial
destinada a rememorar as incessantes lutas empre
endidas por Gurgel Valente em beneficio do Ceará,
do Nordeste e do País.

Ele foi um bravo lutador de idéias nobres, im
pregnadas de inexcedível conteúdo democrático, que
o transformaram num líder autêntico, de comprovada
formação cívica.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, se dependesse basicamente do setor de
agronegócios, o comércio exterior brasileiro poderia
fechar o ano com um superávit da ordem de US$ 12
bilhões, garantindo com folga o equilíbrio das nossas
contas externas. Para se ter idéia desse desempe
nho, apenas em janeiro deste ano a balança comerci
ai do agronegócio teve um superávit acima de US$
1,1 bilhão, com um volume de exportações de US$
1,49 bilhão, contra US$ 358 milhões em importações.

O superávit acumulado nos últimos doze meses
foi de US$ 18,9 bilhões, o que assegurou o saldo po
sitivo de US$ 4,5 bilhões na balança comercial no ano
passado. Como se vê, o setor continua constituin
do-se numa segura fonte de divisas para o País em
moeda forte.

E o mais importante: durante o período em que
o comércio exterior brasileiro foi deficitário - de 1995
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a 2000 -, o setor de agronegócios funcionou como Por fim, esse processo de mudança comple-
um dispositivo de segurança para a economia nacio- tou-se com uma ação mais agressiva do setor expor-
nal. Afinal, impediu o agravamento do déficit das nos- tador, com esforço mercadológico inédito na história
sas contas externas, o que permitiu ao País honrar da agropecuária brasileira. Até então, o Brasil limita-
seus compromissos com os credores internacionais. va-se a produzir e a esperar que suas mercadorias
Internamente, assegurou condições necessárias fossem procuradas por compradores do exterior, sem
para"o abastecimento do mercado interno, contribuin- estratégias claras e conscientes de conquista de no-
do para um melhor controle da inflação. vos mercados. Hoje, tanto representantes do Gover-

Como o desempenho do agronegócio tem sido no brasileiro quanto dos produtores atuam em sinto-
historicamente satisfatório, o setor acaba despertan- nia para promover nosso comércio em várias partes
do pouca atenção da sociedade, apesar de enfrentar do mundo.
ainda muitas adversidades, tanto no mercado interno Pela primeira vez, nossos produtos estão sendo
quanto no exterior, particularmente em relação às efetivamente vendidos, oferecidos de forma eficiente
barreiras comerciais impostas aos produtos brasilei- a compradores que talvez nem soubessem de sua
ros. existência. Lógico que esse esforço mercadológico

Mesmo em meio a tantas dificuldades e limita- ainda não é suficiente para a expansão desejada e
ções, o setor teve expansão significativa nos últimos necessária à consolidação do nosso comércio exteri-
anos. A produção de grãos na última safra bateu o re- or, mas já se constitui num eficiente processo de pro-
corde de 98 milhões de toneladas. Vale notar também moção comercial, com resultados altamente significa-
que o comércio do agronegócio tem mudado também tivos.
em relação às importações, com uma redução ex- Ternos que reconhecer o esforço do atual Go-
pressiva na aquisição de produtos agropecuários e verno nesse processo, mas a contribuição está
da agroindústria nos últimos cinco anos. aquém das necessidades do setor. A exceção foi, sem

Para se ter idéia dessa redução, em 1996, o Bra- dúvida, na área de pesquisa tecnológica. Não se pode
sil gastava US$ 9,12 bilhões na importações desses negar os méritos da Empresa Brasileira de Pesquisa
produtos. No ano passado, o desembolso ficou em Agropecuária - EMBRAPA e de outras instituições de
torno de US$ 4,9 bilhões. Isso foi possível graças a pesquisa e difusão de conhecimentos na moderniza-
ganhos importantes na produção de milho, algodão e ção da agropecuária brasileira.
laticínios, para mencionar só alguns exemplos. Para- A maior conscientização e mobilização dos pro-
lelamente, cresceu a oferta de vários produtos expor- dutores brasileiros na busca de alternativas para am-
táveis, particularmente de carnes, no vácuo dos pro- pliar nossas fronteiras comerciais também foram de
blemas sanitários enfrentados pelo rebanho europeu. grande valia. E hoje, felizmente, todos colhem os fru-

Ou seja, o Brasil aumentou a produção, mudou tos desse esforço coletivo.
a qualidade dos produtos exportáveis, ampliou a ofer- Da parte do Governo, muito pode ser feito para
ta no mercado interno e, além disso, os brasileiros consolidar ainda mais a inserção do agronegócio no
vêm ganhando participação em novos mercados comércio internacional. Além da promoção dos nos-
mundo afora. sos produtos no exterior, é fundamental também am-

Evidentemente, a conjunção de vários fatores pliar a luta contra as barreiras aos produtos brasilei-
contribuiu decisivamente para esse melhor desempe- ros e para eliminar os generosos subsídios concedi-
nho. O mais significativo foi, sem dúvidas, o crescente dos pelos Governos estrangeiros a seus produtores,
ganho de produtividade do setor agropecuário nas o que reduz injustamente a competitividade dos pro-
duas últimas décadas. As mudanças ocorreram prin- dutos brasileiros nesses mercados.
cipalmente nas lavouras de soja, milho, café e, mais No esforço promocional, o mais importante é as-
recentemente, nas de algodão, a partir de um radical sociar o nome Brasil a qualidade, eficiência e compe-
processo de modernização. titividade. Mas é importante também deixar claro que

Na pecuária, os ganhos mais expressivos foram esse desafio não se supera sem uma estreita coope-
na produção de carnes. Além da modernização do ração entre Governo e setor privado.
segmento, o eficiente controle sanitário dos rebanhos Portanto, é extremamente gratificante saber que
foi de fundamental importância para a melhoria de o setor "primário" da nossa economia vem sendo um
qualidade dos nossos produtos, ampliando sua acei- exemplo de bem-sucedida modernização técnica e
tação no mercado internacional. mercadológica e prestando relevantes serviços à



01368 Quinta-feira 21 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fcvcreiro de 2002

consolidação da estabilidade econômica e ao equilí
brio de nossas contas externas.

Sr. Presidente, ao finalizar meu pronunciamen
to, desejo registrar a presença da Prefeita de Matrin
chã, Goiás, Ivânia Pessoa, que hoje se encontra em
Brasília.

Muito obrigado.

A SRA. ZULAIÊ COBRA -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.
a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, em continuidade à discussão sobre
segurança pública, saliento que a criação da Comis
são Mista não foi apenas para apresentar sugestões.
Temos que votar, Sr. Presidente. Temos aqui uma Co
missão Especial de Segurança Pública com votações
não concluídas. Esse exemplo não foi bom. Temos de
fazer as votações.

A Comissão Mista vai amealhar todos os proje
tos e propostas de emenda à Constituição, mas têm
de ser votados na Câmara e no Senado. Não dá mais
para apenas apresentarmos sugestões.

Quero registrar que gostei da proposta de cria
ção de um canal de televisão para transmissão dos
trabalhos do Judiciário. O povo brasileiro tem de saber
como são as discussões internas daquele Poder e
como são feitos os julgamentos. Será um progresso.
Parabenizo o Deputado que apresentou o projeto de
TV do Judiciário.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a atenção.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao nobre Deputado Wellington Dias.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, gostaria de deixar registrado meu apoio ao
excelente trabalho desenvolvido pelo músico Rai
mundo Pereira nas favelas do Morro de São Carlos e
da Maré, no Rio de Janeiro.

Nascido no Piauí, Raimundo Pereira chegou ao
Rio de Janeiro em 1990, com o objetivo de estudar
canto lírico e estagiar no coro do Teatro Municipal.
Mesmo vivendo com extrema dificuldade financeira,
ele conseguiu formar um quarteto de cantores e pia
nistas que passaram a se apresentar em bares e res
taurantes, com ênfase em árias italianas e canções
folclóricas regionais.

Depois de cinco anos de grande produtividade,
ele viajou para o exterior, com apresentações

bem-sucedidas na Suécia, na Alemanha, na Bélgica
e no Chile.

Em 1998 teve início o trabalho em bairros po
bres cariocas. Na favela da Maré, Raimundo Pereira
trabalhou em parceria com a artista plástica Yvone
Bezerra de Melo, que se notabilizou por proteger as
crianças vítimas da chacina da Candelária. Na Vila
Kennedy, com apoio da Igreja Católica, foi organizado
o coral do Projeto Semear.

No ano passado, foi formado um coral no morro
de São Carlos, área conhecida pela presença ativa de
quadrilhas armadas, com altíssimo índice de violên
cia. O trabalho obteve sucesso imediato e acabou es
timulando a produção de um documentário para a TV
Futura, com a participação entusiasmada das crian
ças.

A voz de Raimundo Pereira já foi ouvida na
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro em diversas
ocasiões, causando grande impacto, entre elas,
quando Luís Inácio Lula da Silva recebeu a medalha
Tiradentes.

Estamos diante de um artista cujo talento inegá
vel é imediatamente reconhecido por todos. As dificul
dades que ele tem enfrentado não são obstáculo in
transponível, mas estímulo para o constante aprimo
ramento dos dons com que foi abençoado.

Raimundo Pereira é um exemplo que pouco a
pouco vai sendo conhecido em todo o País, contribu
indo para estimular o gosto pela música clássica e o
desenvolvimento de talentos que de outra forma po
deriam ficar adormecidos.

Notável também é a orientação social que esse
músico vem dando a seu trabalho. Mais do que nunca
precisamos de iniciativas como essa, capazes de
despertar nos jovens os bons sentimentos e a auto
confiança indispensáveis na luta contra a miséria, as
drogas e a violência.

Nunca é demais enfatizar o papel decisivo da
música na educação, que sempre recebeu destaque
nos ensinamentos dos sábios de todos os tempos. O
contato com a harmonia musical ajuda a formar o ca
ráter e a estimular o desenvolvimento da sensibilida
de e do raciocínio lógico.

Raimundo Pereira nasceu na pequena cidade
de José de Freitas e desde cedo revelou aptidão para
a música. Felizmente, movido pelo desejo de se aper
feiçoar e divulgar seu talento, conseguiu atingir um
público mais amplo e diversificado.

E é com grande satisfação que ocupo esta Tri
buna para registrar o momento promissor na carreira
desse conterrâneo de quem o Piauí muito se orgulha.
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Obrigado.
O SR. JORGE ALBERTO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa.

a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB - SE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
enviar meus votos de pesar à família do empresário
Augusto César Leite Franco, Superintendente da TV
Sergipe, afiliada à Rede Globo, que veio a falecer no
dia 18, segunda-feira, às 23h30min.

Augusto César Leite Franco era grande empre
sário do ramo de telecomunicações e exercia funções
em outros setores da vida pública e empresarial do
nosso Estado de Sergipe.

Era esse o registro.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Está feito o

registro, Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a

palavra ao Sr. Deputado João Magno.
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no início dos trabalhos do último ano desta
Legislatura, trago à tribuna assunto antigo e doloroso.
Trata-se do descaso das autoridades governamentais
em relação às necessidades mais primordiais das co
munidades carentes que habitam este País. Mais es
pecificamente, venho comentar o problema das trom
bas-d'água que caíram em várias regiões de Minas
Gerais nos últimos dias, especialmente em Teófilo
Otoni, Rubim, Almenara, Açucena e em outras cem
cidades do leste e do norte do Estado, vitimando mi
lhares de pessoas, trazendo o caos e deixando cená
rio de terra arrasada.

Desde setembro do ano passado, Minas vem
sendo castigada pelas fortes chuvas. Até agora, já
são 52 mortos, 10 mil desabrigados, mais de 20 mil
desalojados, dezenas de pontes destruídas, estra
das, casas, escolas e creches danificadas. Trinta e
um Municípios decretaram estado de calamidade pú
blica e 69 estão em situação de emergência, afetando
a vida de mais de 50 mil pessoas diretamente. Os pre
juízos calculados pelos próprios Municípios chegam a
R$ 300 milhões, conforme dados fornecidos pela Co
ordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Mas apesar da gravidade da situação e das de
monstrações de solidariedade transmitidas pela im
prensa, as autoridades governamentais continuam
economizando recursos para as áreas sociais. O jogo
de empurra-empurra impede que a população seja
atendida como deve ser, aumentando a dor, o sofri-

mento e o risco de novas vítimas em milhares de famí
lias.

Sr. Presidente, ontem, o Sistema Nacional de
Defesa Civil anunciou a liberação de R$ 10 milhões
para alguns Municípios mineiros, ou seja, verba trinta
vezes menor do que o prejuízo estimado no Estado.
Serve apenas para minimizar os estragos que chega
ram como trombas-d'água, enquanto o Governo Fe
deral envia ajuda em conta-gotas.

Exemplo dessa postura condenável e insensata
acontece no Município de Teófilo Otoni, no leste de
Minas Gerais, um dos mais atingidos pelas fortes chu
vas.lmportante cidade-pólo do Vale do Mucuri, Teófi
lo Otoni ficou parcialmente destruída depois de treze
horas ininterruptas de chuvas, há cerca de duas se
manas. O saldo é de calamidade: treze pessoas mor
tas, quase dez mil desabrigados, e ruas, escolas, lo
jas e casas destruídas.

Apesar de todo o estrago e da ampla cobertura
da imprensa nacional, poucos recursos foram libera
dos até agora para a reconstrução da cidade. O Prefe
ito Getúlio Neiva chegou a implorar por novos investi
mentos ao Ministério da Integração Nacional. Por
esse motivo, apresento desta tribuna requerimento
de informações ao Sr. Ministro Ney Suassuna, na ten
tativa de esclarecer o andamento da ajuda aos Muni
cípios mineiros atingidos pelas chuvas.

Com essa iniciativa, venho me somar àqueles
que se preocupam com os destinos do Brasil, defen
dendo condições dignas de vida para a população,
por meio do fortalecimento dos Municípios, e sensibi
lizando os governos a adotarem políticas públicas
compatíveis com as reais necessidades do povo mais
sofrido.

Era o que tinha a dizer.
O SR DR. HELENO (PSDB - RJ. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os pilares sobre os quais se sustentam a política
econômico-financeira do País estão sólidos e com raí
zes saudáveis. A prova mais irrefutável disso são os fa
tos que estão ocorrendo com os nossos irmãos argenti
nos e que não têm tido repercussões mais graves no
Brasil. A tranqüilidade não só do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, mas também do Ministro da Fazen
da, Pedro Malan, vem nos proporcionando real garantia
de que dias melhores estão vindo.

E as boas notícias não param de acontecer.
Nesses primeiros dias de novo ano legislativo duas
informações se destacam: a primeira diz respeito ao
saldo da balança comercial brasileira; a segunda, às
verbas que serão aplicadas em nosso desenvolvi
mento, com destaque especial para a área social.



Bem, mas o Ministro da Saúde é candidato a
Presidente da República; portanto, não se pode criar
um plano nacional para melhorar a saúde, pois ficaria
muito mal para o Governo. Então, ele trabalha no pia
no de segurança.

01370 Quillta-Ieira 21 mÂRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Sobre a balança comercial, pela primeira vez cutada recebeu o apoio do Governo Federal. Isso,
em sete anos o País exportou mais do que importou. além de questão de honra é dever de justiça
A balança comercial brasileira encerrou o ano de Era o que tinha a diz~r .
2001 com superávit de 2 bilhões e 643 milhões de dó- Ob . .
lares. ngado.

Trata-se de resultado excepcional. Só em 1994 . _ O SR. AVENZOAR ARRUDA(PT - PB. Sem re-
o Brasil tinha registrado volume positivo de negócios. vlsao do orador.) - Sr. Presidente: .Srs. Deputados,
Para a Secretária de Comércio Exterior, Lytha Spín _ quero, neste ~omento, tratar especIficamente de pro-
doia, para o ano 2002, o Ministério do Desenvolvi- blemas do Pais, notadamente da segurança.
mento, Indústria e Comércio Exterior trabalha com a Diante de alguma comoção, saca-se geralmen-
expectativa de saldo de 5 bilhões de dólares. te o manual de operações governamentais, que pro-

Hoje, já existe política comercial agressiva em cede, pr~meiro, co~ plano para televisão, não para a
busca do mercado exterior. O empenho do Presidente populaçao. Anuncia-se, com assuntos requentados,
Fernando Henrique Cardoso, ao lado dos diversos um plano nacional, ora para segurança pública, ora
Ministérios, tem um só objetivo: exportar. Exportar para transporte, ora para desemprego. Em seguida,
para crescer, para mostrar ao mundo que temos mer- com~letando o fluxo do manual governamental, vem
cado competitivo, sem necessidade de subsídios. a açao no Parlamento, geralmente por meio de Co-

Parabéns, portanto, ao Ministro Pratini de Mora- missão Especial ou Mista. Enfim, é preciso que se ins-
es, um dos grandes lutadores em prol de nossos pro- tale um~ Comissão e que os dirigentes façam seus
dutos. pronunciamentos no Congresso Nacional. Depois,

A outra grande notícia é a liberação de verbas. O efetivam~nte, acontecem longos e interminá~eis de-
Presidente Fernando Henrique Cardoso já deixou bates ~te o assunto ser colocado ~o esquec~mento,
claro que vai governar com todo o entusiasmo o nos- para nao ser absolutamente resolVido. Esse e o ma-
so País até o término do seu mandato. As áreas de nual do Governo.
saúde, educação e infra-estrutura serão as mais be- Não nos esqueçamos de que o assunto segu-
neficiadas. rança pública já foi objeto de vários pronunciamentos

A saúde, por exemplo, terá 1,4 bilhão de reais do próprio Presidente da República, .até mesmo ao in-
oriundos do Orçamento do ano passado, para serem formar .que elaborar~ um plano nacional de segura~-
gastos neste ano. O valor _ é bom que se destaque _ ça. O Intere~sante e que, s~mpre ,que .se anuncia
refere-se apenas a investimentos. Nossa Baixada novo plano, dizem que esse nao sera mais um plano.
Fluminense, Estado do Rio de Janeiro deverá ser E os Parlamentares têm de vir à tribuna dizer que es-
olhada com maior carinho, afinal, precisa~os de mais peram que efetivamente não seja mais um plano.
hospitais, postos de saúde e agentes de saúde, pro _ Ora, por que não fazer uma ação coordenada de
gramas que o Ministro José Serra implantou e que todos os Poderes no combate ao desemprego, praga
têm dado excelentes resultados. É importante tam- que assola a sociedade? O desemprego é uma das
bém frisar que, desse valor, prevê-se a aplicação de causas fundamentais da violência e de todos os pro-
mais de 50% em saneamento básico. blemas da nossa sociedade. Por que não fazer urna

Lamentavelmente, registramos que em muitas ação coordenada para acabar com esse mal?
localidades do Estado do Rio de Janeiro não existem Ternos também a questão dos serviços públi-
redes de esgoto, funcionando ainda o antigo sistema cos, entre eles a saúde.
?~ fo~sas. Portanto, nunca foi tão bem recebida uma Será que esse setor pode ser esquecido? Esta-
InJeçao de recursos como essa. mos diante de uma calamidade. Há ou não certa inse-

Aqui vale também registrar a forma democrática gurança diante da situação de precisarem parar as
de administrar do Presidente Fernando Henrique, pessoas que saem de seus Estados e entram em ou-
que, só no final do ano passado, repassou para Esta- tros, para verificar se elas não são portadoras da den-
dos e Municípios verbas no valor de R$ 57,7 milhões. gue? Daqui a pouco vão querer exigir exame para
Segundo o Presidente da República, "nenhum Orça - isso.
mento é mais participativo do que o da União".

E, para encerrar, faço um apelo a alguns Gover
nadores e Prefeitos para que, nas propagandas dos
seus feitos administrativos, não se esqueçam de re
gistrar, mesmo em leituras pequenas, que a obra exe-



A última ação do Governo foi entrar com um pe
dido na Justiça para que a greve seja decretada ilegal,
ou seja, ao invés de negociação, vem a repressão,
ainda que mascarada com o rótulo de ação judicial.

Não queremos negar o imenso prejuízo para os
estudantes na hipótese da continuidade da greve; afi
nai, não há greve sem prejuízo. O que questiono é se
esta medida do Governo será capaz de restabelecer
a normalidade na UEPB.

O pior de tudo é a falta de argumentos consis
tentes por parte do Governo para se negar a atender
às reivindicações dos servidores. Basta dizer que a
folha de pagamentos representa menos de 40% da
receita corrente líquida do Estado, ou seja, há recur
sos, mas falta vontade política.

É claro e evidente que o debate sobre as univer
sidades estaduais não se esgota na questão dos ser
vidores, e não quero dizer que esta seja uma questão
que somente ocorra na Paraíba. Quando aprovamos
o Plano Nacional de Educação nesta Casa, previmos
a criação de um fundo nacional para o ensino superi
or, exatamente por compreendermos que Estados e
Municípios que hoje mantêm universidades precisam
de suportes financeiros da União. Mas o Governo Fe
deral vetou esse item e, por isso, seus aliados devem
explicação à sociedade.

Contudo, nada justifica a incapacidade do Go
verno Estadual em solucionar o problema de forma
democrática. A UEPB é uma questão de interesse pú
blico e não merece tamanho sofrimento. Chegou a
hora de a sociedade sair às ruas, exigindo do Gover-
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Que tal falarmos sobre a área de educação? Foram várias as tentativas de negociação sem
Não! Não é o momento de falarmos sobre isso. Afinal qualquer resultado concreto, várias as intermedia-
de contas, parece que o Ministro da Educação tam- ções de Parlamentares sem conseqüências e, por úl-
bém é candidato a alguma coisa. Mas, e as milhares timo, o completo impasse entre grevistas e Governo.
de pessoas que procuram vagas nos cursos superio- As reivindicações dos servidores estão centra-
res e não as encontram? das na valorização dos profissionais da educação, es-

Para se ter uma idéia só no meu Estado, há 43 pecialmente na necessidade de recuperação das per-
mil candidatos inscritos pa~a 3 mil vagas na universi- das salariais, que já ultrapassam os 75%.
dade pública. Esta é a atual situação da educação. Há, também, uma reivindicação mais geral so-

Nota-se, portanto, que vivemos situação de ca- br.e.o custeio da ,unjv~rsi~~de, uma v~z .que. muit~s

I 'd d a'ri<>s a'reas A da segurança talvez atividades de carater cientifico e pedagoglco ficam In-
aml a e em v KA. ".b'l' d ' f I d ' .
se'a ho'e a mais visível, mas não é a única. via Ilza as ano .apos ano por a ta e recursos mml-

J J mos para o funcionamento da UEPB.
O desemprego, co~ j~ dis~e e insisto, é ~utro Os servidores já fizeram de tudo com o objetivo

problema grave, e tambem nao ha um plano nacional de sensibilizar o Governo para a gravidade da situa-
de combate a ele. ção: comunicaram a impossibilidade de continuarem

Poderíamos citar como exemplo só a questão trabalhando normalmente; acamparam na Praça
da saúde e da educação, mas há muitos outras. E a João Pessoa; fizeram caravanas pelo interior do Esta-
corrupção? Ah, ainda bem, esqueceram a corrupção! do e procuraram vários intermediários. A opinião pú-
A insegurança e a dengue fizeram com que nos es- blica paraibana está sensibilizada, mas o Governo
quecêssemos da corrupção. Mas talvez seja ela uma não.
das causas dos problemas que estamos enfrentando.
Talvez tenhamos de dizer claramente que precisamos
fazer a reforma do Estado brasileiro, de modo que
haja controle público efetivo não só sobre as polícias,
mas sobre o próprio Governo.

Neste País, a publicidade precisa ser controla
da. De uma hora para outra, o Maranhão passou a ser
o melhor Estado do mundo, o Ministério da Saúde o
mais eficiente do País, e assim por diante. Não sabía
mos que existiam essas pérolas no Brasil.

Sras. e Srs. Parlamentares, estamos em ano
eleitoral. Não é possível que o Governo brinque com
assuntos tão graves e deprimentes para a população
brasileira.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para abordar outro assunto.

Na Paraíba, há uma universidade estadual de
grande importância no desenvolvimento local, mas
ela enfrenta neste momento uma crise sem prece
dentes, com o risco concreto de inviabilizar-se como
instituição de ensino superior.

O Governo Estadual parece que não dá impor
tância a este risco ou, mais precisamente, parece que
até aposta nesta hipótese como forma de inviabilizar
a universidade estadual para depois descartá-Ia.

O fato é que desde o dia 29 de outubro do ano
passado os docentes e técnicos administrativos da
UEPB estão em greve, sem que haja um gesto con
creto por parte do Governo com vista a solucionar o
impasse.
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no uma solução para o problema, pois todos, sem ex- as pontes sobre os Rios Paraguai e Paraná, os Pro-
ceção, queremos a UEPB funcionando. gramas Pantanal e Luz no Campo, entre outras inicia-

Era o que tinha a dizer. tivas que já mudaram e vão mudar para melhor a nos-
O SR. MARÇAL FILHO (PMOB - MS. Pronun- sa cidade e o nosso Estado.

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Muito obrigado.
Deputados, venho à tribuna hoje, antes de mais nada, O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
para destacar a presença do Governo Federal no de- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
senvolvimento e crescimento do Estado de Mato Sras. e Srs. Deputados, quero deixar no dia de hoje a
Grosso do Sul, bem como no Município de Dourados, minha homenagem a duas igrejas que fazem parte da
que tenho o orgulho de representar nesta Casa. história de minha vida: a Igreja Batista da Floresta, da

Dados das prestações de conta publicados em cidade de Belo Horizonte, e a Igreja Batista Central de
dezembro pela Prefeitura Municipal de Dourados re- Brasília.
velam que, a exemplo do Governador leca do PT, o Com muito carinho, saúdo o Pastor Severino Vi-
Prefeito Laerte Tetila nada tem a reclamar do Gover- larindo Lima, que, com seu sorriso cativante e sua un-
no Federal. Avaliação pormenorizada mostra que o ção espiritual, tem pastoreado aquele rebanho com
Município soma a generosa cifra de R$ firmeza, dedicação e, mais do que tudo, embasamen-
38.472.238,34 (trinta e oito milhões, quatrocentos e to bíblico peculiar somente a grandes homens de
setenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta Deus.
e quatro centavos) e ainda recursos de outras fontes, Lembro-me bem de que um dos pilares nos qua-
como os alocados a fundo perdido. is a Igreja Batista Central de Brasil consolidou a sua

Desde 1997, quando assumi o mandato de De- difusão no Planalto Central foi a oração. Todas as
putado Federal, juntamente com o Presidente do Se- quintas-feiras, centenas, senão milhares de pessoas
nado, meu dileto amigo Ramez Tebet, venho traba- acorriam ao templo, na L-2 Sul, para buscar refúgio
Ihando e tenho hoje orgulho em dizer que somos res- do Alto.
ponsáveis pela reinclusão do Município de Dourados, Parabéns, de coração, a todos os membros da
bem como outros de outros Municípios da região, no Igreja Batista Central de Brasília. Que continuem fir-
cronograma de obras e serviços do Governo Federal. mes nas promessas do nosso Salvador.

Mostrando mais uma vez que não agimos moti- Cumprimento também, com grandiosa alegria,
vados pelas conveniências políticas ou partidárias e, todos os que fazem parte da Igreja Batista da Flores-
sim, pensando na população, os aportes de recursos ta, em minha cidade, Belo Horizonte. Ao completar 60
federais continuam, possibilitando ao. Governo do anos de existência, aquela igreja tem sido um bálsa-
Estado e à Prefeitura ampliar as melhonas que nosso mo para todos os que participam de seus cultos, des-
Estado e nosso Município vêm recebendo desde que de a época de sua fundação, em 1942, pelo saudoso
chegamos a Brasília. homem de Deus, Pastor Munelar Maia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs.. Deputado~, mais re- Hoje, nas mãos do não menos ungido Pastor
centemente tenho a destacar ~Inha atu~ça~ em prol Glycon Terra Pinto, a Igreja Batista da Floresta tem
do Município de Dourados, na Int~rvençao dl~eta Jun- crescido de modo surpreendente, sendo referência
to ao Presidente ~ernando Henn~ue e ao titular da nacional pela maneira como administra os seus mi-
SEDU - Secretana de Desenvolvimento Ur~ano da nistérios e pelo ensino teológico difundido pela sua
Presidência da República, .O~ídio de A~gehs, para Faculdade de Teologia. Não podemos deixar de regis-
agilizar a liberação de 3 mllhoes de reais alocados trar o brilhante trabalho filantrópico e de discipulado
pela bancada, a serem investidos ~m as~altamento, que aquela igreja tem desempenhado na Grande
iluminação e outras obras de melhona de Infra-estru- Belo Horizonte.

tura urbana. Recebam o abraço deste que um dia também
Ainda em.Dou!ados podemos contar_com gran- fez parte desse time de bravos lutadores da Palavra.

des obras: duphcaçao da BR-163; construçao da San- Recebam o nosso carinho 6e a nossa admiração pelo
ta Casa, sonho de toda a população por mais de dez trabalho que hoje empreendem na causa do Mestre.
anos' recursos para a área social, para o Centro de E t' h a d'lzer

' - d G - ra o que In a .loonoses, para a construçao do Centro e eraçao ..
de Renda, para o Programa Sentinela, para a implan- MUito obngad~.

tação das Vila dos Ofícios, drenagem e habitação. No . O SR. ~ILM~RIO MIRANDA (~T - MG. Pro-
caso do Estado, temos o gasoduto, as termelétricas, nuncla o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente, Sras. e
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Srs. Deputados, as fortes chuvas que atingiram cerca
de cem cidades mineiras nos meses de janeiro e feve
reiro, proporcionando prejuízo orçado em 300 mi
lhões de reais, e a irreparável perda de 52 vidas hu
manas não foram suficientes para sensibilizar as au
toridades públicas federais para a gravidade do pro
b�ema no Estado.

Mesmo com a constatação da Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil (CEDEC) dos graves danos
aos Municípios que ainda permaneçam em situação
de emergência ou em estado de calamidade pública,
nenhuma verba foi obtida junto ao Ministério da Inte
gração Nacional.

A extensão dos estragos do período chuvoso
pode ser constatada nos vários desabamentos de re
sidências e de pontes, na interdição de avenidas e es
tradas, no comprometimento de escolas e creches e
no grande número de famílias desalojadas e de pes
soas desabrigadas.

A situação é especialmente grave nas cidades
de Teófilo Otoni, Rubim, Santa Cruz do Escalvado,
Jacinto e Jampruca.

Minas Gerais foi o Estado mais afetado pelas
primeiras chuvas do ano e já deveria ter sido contem
plado com a ajuda do Fundo Nacional de Calamidade
Pública, gerenciado pelo Governo Federal exatamen
te para este fim.

A situação exige medidas imediatas! No Municí
pio de Almenara, várias localidades, como São José
do Prata, Lavrinha e Córrego do Morcego, encon
tram-se praticamente isoladas, pela impossibilidade
de tráfego nas vias que lhes dão acesso.

Acontece que, para Minas Gerais, o precedente
em relação ao comprometimento do Governo Federal
em questões afetas aos estragos proporcionados pe
las chuvas é de lastimável negligência. Basta lembrar
que, nas enchentes produzidas pelo aumento dos ín
dices pluviométricos que arrasaram várias cidades do
sul do Estado entre o fim de 1999 e o início de 2000, o
Governo Federal prometeu aos Municípios o envio de
R$ 15 milhões para a recuperação dos estragos da
chuva. Somente seis meses depois foi destinado R$
1,1 milhão, quando os problemas encontravam-se
amplificados pela demora no envio de recursos.

A agravante é que, desta vez, os institutos mete
orológicos prevêem a continuidade das chuvas no
nordeste de Minas.

Somente no Município de Teófilo Otoni, que, por
sua importância geoeconômica, é tido como impor
tante pólo para toda a região, os prejuízos chegam a
R$ 61 milhões. A tragédia produzida por uma trom
ba-d'água iniciada no dia 3 de fevereiro ocasionou, na

cidade, a morte de doze pessoas, além de 1.217 feri
dos. O volume d'água que produziu o transbordamen
to de córregos e de rios gerou a destruição de galeri
as pluviais, de importantes avenidas da cidade e de
inúmeras residências. Os primeiros levantamentos in
dicam que Teófilo Otoni somente conseguirá recupe
rar sua normalidade administrativa num prazo mínimo
de oito meses, ou seja, se, desta vez, ao contrário do
que ocorreu no sul de Minas, as verbas federais forem
realmente repassadas em tempo hábil.

Quero, portanto, Sr. Presidente, neste momento
absolutamente crítico para o Estado de Minas Gerais,
solicitar, em nome de toda a bancada mineira desta
Casa, a imediata intervenção do Ministério da Inte
gração Nacional na liberação improrrogável de recur
sos financeiros às cidades atingidas pelas chuvas.
Essa é a luta de todos os representantes mineiros
com assento nesta Casa.

Encaminho ainda à Corregedoria-Geral da
Casa requerimento para que sejam examinadas as
denúncias publicadas hoje pelo jornal Estado de Mi
nas, envolvendo Deputado Federal, acerca de possí
vel manipulação do Orçamento Federal.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. ANA CORSO (PT - RS. Sem revisão da

oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero comunicar a esta Casa que no dia 23 de janeiro
de 2002, a convite do Presidente do IAB - Instituto
dos Advogados Brasileiros, Or. Marcelo Cerqueira,
participei da reunião plenária daquele célebre institu
to em que o Prof. Luiz Edson Fachin, Mestre e Doutor
em Direito pela PUC/SP e Professor Titular de Direito
Civil da UFPR, apresentou parecer com referência à
Indicação n° 182/2001, de autoria do Or. Luiz Guilher
me Vieira, acerca da situação de Glória Trevi, atinente
aos direitos do então nascituro Gabriel - seja antes,
seja depois do nascimento -, no que diz respeito à
possível extradição de sua genitora para o México.

A unanimidade do IAB na aprovação do parecer
sintetiza o princípio do melhor interesse da criança,
implicando a suspensão da extradição da genitora es
trangeira pelo tempo necessário ao atendimento das
necessidades da criança nascida no Brasil, portanto,
de cidadania brasileira.

Glória Trevi teve seu filho no dia 18 de fevereiro,
às 16h20min. Às 12h41 min, recebemos fax denunci
ando que o Procurador da República Dr. Alexandre,
que estava acompanhado do Delegado da Correge
doria de Polícia Dr. Cláudio, que preside o inquérito
sobre a gravidez na custódia da Polícia Federal, na
presença do Padre Ubaldo Steri, Diretor da Cáritas
Arquidiocesana de São Paulo, levou documento para
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que Sérgio Andrade assinasse, assumindo a paterni- gados Brasileiros é passível de questionamento
dade do filho de Glória, ou ia mandar um policial assu- quanto aos seus estudos, que contam com os mais
mir a paternidade e, com isso, tomaria a criança que notáveis juristas do País?
estava prestes a nascer. O mesmo procedimento foi Apelo, a fim de que, pelo menos uma única vez,
adotado com Glória no Hospital Regional da Asa Nor- tenhamos como objetivo o princípio do melhor inte-
te, sexta-feira à noite. resse da criança nascida no Brasil.

Ao recebermos a denúncia, encaminhamos Muito obrigada.
imediatamente cópia ao Presidente do Supremo Tri- O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
bunal Federal, Ministro Marco Aurélio Mello, com palavra pela ordem.
quem teremos audiência hoje, às 18h30min, para que O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem VExa.
os fatos sejam por S.Exa. conhecidos. a palavra.

Enviamos cópia do documento aos veículos de O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.
comunicação e a entidades ligadas aos direito~ ~u- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
mano~, uma vez que P~dre Ub~ldo colocou-se a dls- anunciar que neste momento um grupo de agriculto-
poslçao para qualquer Informaçao. res está entregando ao Deputado Confúcio Moura,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro Relator do Projeto n° 2.905/97, que trata dos transgê-
assistimos à tragédia da versão de inseminação artifi- nicos, uma cesta de produtos geneticamente modifi-
cial via caneta esferográfica. O principal suspeito era cados para que S.Exa., como Relator, faça a expe-
um detento que teve parte do rosto queimado durante riência na própria carne e depois diga se aprova tam-
rebelião. Agora, o suspeito é também um mexicano. bém para o povo brasileiro.
Convenientemente, os policiais que deveriam zelar Solicitamos, além disso, que S.Exa. abdique o
pela integridade física e moral da detenta transforma- cargo de Relator.

ram-se em vítimas. O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Está feito o
As pressões sobre a detenta Glória têm sido registro, Deputado Padre Roque.

ininterruptas. Qu.eremos ape~ar para a .Po~ícia Fe?e- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Dando con-
~al, a Procuradona da ~epubhca, a Comlssao?e Dlre- tinuidade à lista de inscrições para as Breves Comuni-
ItOS ~u~anos, o Presidente do STF, os Movlmento~ cações, chamamos o Deputado Edison Andrino, que
de Direitos Humanos, o IAB, a OAB, a Pastoral da Cn- disporá de até cinco minutos.
ança, a C~ritas, os m~vimento~.evangéli~os, enfim, O SR. EDISON ANDRINO (PMDB _ SC. Sem
para o conjunto da sociedade CIVil no sentido de que . _ .

I··, 'd d b '1' ., d t revlsao do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. De-
so .1?lte as auton a es rasl eiras o mlnlmo e ran - utados tenho em mão a se uinte moção de repúdio:
qÜlhdade para esta mulher, este ser humano que aca- p, g
ba de dar à luz; para que, pelo menos nos próximos Os signatários, todos militantes parti-
trinta dias, goze de paz e de estabilidade emocional dários, vêm expressamente manifestar o
para administrar com dignidade a maternidade. mais veemente repúdio à atitude inconse-

Comprometemo-nos a continuar acompanhan- qüente, i~admissível e desres?eitosa do De-
do o caso no dia-a-dia e a buscar de forma harmonio- putado Llder do PMDB na Camara Federal
sa, o melhor desfecho possível p~ra a questão. Apela- contra .0 ~~nad<:>~ Pedro Simon, que, por
mos também para sensibilidade humana das autori- ~ua traJetona retlllnea, coerente ~.honesta,
dades e da imprensa em geral. e merecedor de todo apreço dos flhados pe-

Só para ilustrar o tipo de interesses em jogo, in- emedebistas e da Nação brasileira.
formo que a Universidade do México, em pesquisa re- Sr. Presidente, este documento é assinado por
alizada, chegou à conclusão de que o escândalo cau- vários Prefeitos da regi.ão da Grande Florianópolis,
sado pelas acusações feitas em uma província mexi- t~~os do PM!?B, por mim, Deputado Fe.~eral d.a r~-
cana contra Glória Trevi rendeu à mídia a quantia de glao, e pelo Llder do PMDB na Assemblela Leglslatl-
150 milhões de dólares. Informações estas fornecidas va.

O Senador Pedro Simon não precisava que
por repórter mexicano que veio cobrir o nascimento viéssemos à tribuna defendê-lo. A história, o currícu-
de Gabriel. lo e as referências de S.Exa não permitem a decla-

Nossas autoridades, em algum momento, bus- ração do Líder do PMDB nesta Casa no sentido de
caram saber em profundidade qual a real situação ju- que sua opinião, um dos nossos candidatos à Presi-
rídica dessa genitora de um cidadão brasileiro? Por dência da República, tem tanto valor quanto à opi-
que é tão nebuloso o inquérito? O Instituto dos Advo- nião do Rei Momo durante o Carnaval.
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Lamento a declaração feita pelo Deputado
Geddel Vieira Lima. S.Exa. trabalha contra a candi
datura do PMDB decidida em convenção nacional.
A cúpula do partido precisa tomar providências. O
Conselho de Ética do partido deve ser chamado
para enquadrá-lo nos princípios básicos.

O Senador Pedro Simon ajudou a construir o
PMDB, esse grande patrimônio de conquistas insti
tucionais. Sou o nono filiado do partido em Santa
Catarina, tendo, portanto, 37 anos de PMDB. Entrei
no partido não só pelas suas bandeiras, mas princi
palmente pelas referências das nossas lideranças
nacionais, como Ulysses Guimarães, Tancredo Ne
ves, Teotônio Vilela e tantos outros companheiros
que faziam com que o jovem, naquele momento, ti
vesse atrativos para entrar no PMDB. Infelizmente,
hoje não podemos dizer isso de muitos companhei
ros que dirigem o partido nacionalmente.

Espero que os dirigentes do partido façam
apologia das nossas candidaturas à Presidência da
República. Temos dois candidatos com os melhores
currículos, com as melhores credenciais para repre
sentar o PMDB numa eleição para Presidente da
República. O companheiro Itamar Franco, Governa
dor de Minas Gerais, ex-Presidente da República, o
único na história deste País que fez um sucessor,
aquele que implantou o Plano Real, que entregou
este País com uma taxa de desemprego de 5%; e o
companheiro Pedro Simon, ex-Governador do Esta
do do Rio Grande do Sul, ex-Ministro da Agricultura,
de quem tive o privilégio de ser parceiro, à época
em que era Prefeito, em programas de abasteci
mento agrícola implantados pelo Ministério no Esta
do de Santa Catarina. Agora, vejo o Líder do PMDB
reclamando e denegrindo a imagem do nosso candi
dato à Presidência da República, Senador Pedro Si
mono

Queremos que a cúpula se enquadre também
dentro das regras do PMDB. Se decidimos, numa
convenção nacional, os nomes dos candidatos à
Presidência da República, queremos que essa deci
são seja respeitada, mesmo porque as bases do
partido exigem e querem uma candidatura própria.
Vamos fazer com Pedro Simon e Itamar Franco o
que o PFL está fazendo com Roseana Sarney, que
saiu de 3% nas pesquisas para 20%. Não podemos
comparar o currículo do Pedro Simon, nem o de Ita
mar franco, com todo o respeito, ao da Governado
ra do Maranhão.

Por isso, Sr. Presidente, na condição de Presi
dente do PMDB de Florianópolis e de Deputado Fe
deral, quero dizer aos companheiros do PMDB que
fazem parte da nossa bancada

na Câmara dos Deputados que precisamos de
candidatura própria à Presidência da República e te
mos dois grandes nomes: Pedro Simon e Itamar
Franco.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MANOEL VITÓRia (PT - MS. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, apenas quero
manifestar meu repúdio com relação ao cancela
mento de todas as emendas de bancada que eu fiz
para moradia e também para a rodovia BR-262, pró
xima a Corumbá.

Infelizmente, está havendo desvio de verbas.
E a prova dessa acusação está noticiada no jornal
Correio Braziliense de hoje. A matéria, cujo título é
"Os anões estão de volta", denuncia o envolvimento
do ex-Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha,
do PMDB, em mais um escândalo de desvio de ver
bas do Orçamento Geral da União destinadas ao
extinto DNER.

Gostaria que esse artigo fosse registrado nos
Anais da Casa. E registro o meu repúdio por tudo
aquilo que tiraram do orçamento do meu Estado,
prejudicando as indicações que fiz para o Mato
Grosso do Sul.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR

ORÇAMENfO

Os anões estão de volta

Ut'/alono do Teu ilponra nOllos Irrrgwandades na apilc;J.çàu t.i~ I'c!rbas lia DNtB. ET1\iOlvldo nas
de~unda.J, ex.-JU"lgemE! é agora o diretor-geral do orgl.LJ que sucedeu a antiga autarquia
rodOHánlJ

Em aDr11 de 1993, apenas quatro m85lJS depOiS da cassaçBo ao mat\dato do pl&Slúente Fernendo Collor
0010 Senado. o COIlijTeSSO NOCIOOêlllOst.a!uu uma ComlsSlao Purlarlltlntar de 1t'lCi'J enio destinada a
Irwestl{j3r o envolvmento de depulados e senaaores com a aplrcaçao Irregular e desYKj dtlvemas dO
Ofçamenlo da Unlêo. De~-seque mllhOes de OOIares hal/iam 100 parar nas contas do deputeelo
Joêo ANet. (PP8-BA), [roer da bancaoil~ AnOos do Orçamento. Uderes. de partidos, (jingefll~ao
Poder leg,s1atil/o e ex-miniStros foram en'óOlyldo6 e tivf:lfam &t'lUS mandatos cassados, renunQal'Wll ou
C8lram no USIraClSmo politteo. As IJwesligaçoOes de'llenam plOSSegUIr com a InsWlaçao ela CPI tias
Emprcltt:lfUs, o que nunca aconteceu por falta de empenho dos grandes partidos
Quase deL anos QtlpolS, a sangria nos cofr(tS. públICOS continua. Em dues repofta<JI:IfIS, nesta e na

sogulnta, o COlreio mostra,. que o Tnbuna! de Contes de Unlao continua a apontar desvIOS de dlnh~lfO

publlCO no exumo Oepartameoto NaCIonal de Estradas de Rodagem (DNER), um dOS IOCOS preferldos dos
anOes, Em Mnas Gera., o MinlSléno Pilblico dMcotmu que o mesmo Orçumento ae União CQntlnUél li

mander milhões para o ralo por meIO de empreílKa:l fantasmll$, etredes el(du~l/lIl11.nte p'lll reçtltler
verba. fedentis que devemim tlef1eftc1ar ~aÇ6es C8rentes

MaIs desvios no DNER

U'olLJflraç.ll
Da eClUlpe lIoCúrreoO

lres auditores do Tntlunal de Conlas da Unl.áo (TeU) passaram 35 dias
...ascolhandO o elCtlnto Depattamenlo Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER). O trabalho (jasenro~ou""em palte3, nos meses ae maio, junhO
e agosto do ano passado Dele, l\:õiSCeU um relatórlo preliminar de
auditoria. e Que o Correio tErte ace~o. inêdl1u tile~ Em 39 pégulas,
há óetal1~ de como d~:odo DNER viram polo menos R$ 56,5
m~hoes do Orçamento da UnlÜo escoarem pelo raio em obras nas
estradas ftlOsrals desde 199ti

Na JTJaIOr parte do p6f1octo investigado. a autarq«J1a esteve 5lJbofdlnada
ao eX-lnJrllslro dos Transpo"e$ Ellseu Padilha (PMDB·RS). Por ISSO
mesmo. quem mels se ehamusca no retalOno do Teu é o engenheiro
~dlo Rogeno G0flL81n Alves Ele é homem de coofiença de Pllo;.ha tl

COI11i:Jooou a araa 0J,lt'fac10081 ao antiQo DNER. Atualmenttl. dlrlgtl o
Departamento NaclOltol ollllnhe-EslJutufe Terrestre (ONill. órgBo IIUC8&Sor dO ONER, que terá um
orçamento do R$ 3,4 bllhOe\\ P8flt. g2S0\ilor este afio

Os Bvditore& FrancISCO PInheiro, EOIJarQo Nery e Waldef8l Moura se aliveram as areas de projetos e de
liCitações e conlratos do ONER ProduZlo'am um Qocumenlo prellrnlf18r e, como manda o reQvlarnonV; do
TeU, o envIlllram &0 geslor InvestlQado. no C8:oo, RutJéno Alves. Elll! tem o tempo que jUlQar necessãno
para respondttr (aInda nlo o foz) "'O depOIS a papelaca se transtormafã num prQCe$SQ aarrWlIstrativo,

No relal6rlo, os audllores se moslrlSm espantados. Ai) Identificar uma dlstorçêo adminIStratIVa charneda
de ·'subempeohO", escrevem que ~é uma OCOrrenl.16 de careler geral. afetendu IJralicemente todas as
obras rodovlétrias empreendidas pelo DNER (... l". ElM fornecem loformeçóeS concretas sobre st»S
oessas ocorr8nc:ias (leia Quadro),

O ".ubempenhor é uma prBgB. ConslSla na contralaç&o oe uma oom, mtllimu que o órgac púb~ico nau
lftl'lha 011110irO pare. Ptl'iJtHe. Quando lsso acontece. il obra 90tre InlQm.lpÇÕU5 frequentes. orQjonga-se por
anos a fio li cullita mal' caro. Eom alguns C890S. encarece ao ntmo de 25% ao 81"10 Em alGuns casos. o
d~h6ll'o publICO pQgillJOf' """IÇas Que nunca receoeu.

E o que acomace, pot" exemplo, com a obra de rsstauraÇ30 da BR-262, em Minas Gerais. O trecho enlre
o Km O ti o Km 100 da rodoVia precisEI dEI reparos há mUllos anos. No começo da decada de 90. o
Ministério do~ TranspOlttni contratou uma tHT'IPrese paratoear 8 obra. Em agosto ~ 1992, o contraio fOI
extl1co. Qualra anos depoIS, o DNER <iSSI'1OU Uln novo documento. renovando o entenor. Para tanlo,
dISpensou licltaçao.

No novo contrato. que pre"'l8 trabalhos para os 360 di.. NQUintltll, os reparos na BR-262 salram por RS
3.27 milhões. lIem dl::scuntar o qut! Já lont P8I;lO e\e 1992. No a110 em que fOI assinaoo e no leQuln18, Ou
5t1j8. 1996 e 1997, a ll!mpretteLt6. Que não tOll<lenllficaaa nela audltorli1, nao ml6lurou um camltlhéO de
erelôt na beinll:la 8Strac:lS em Minas Gerais Em eD,,1 do 1998. o ONêR liberou RS 1 milhlto. E ...oJtou-se a
contar o tempo par. cxmdU380 da obra

Como o dInheirO IIIt"B I/lsuticlentt'. i:I Obre parou de novo em julno de 1996 Foi retomaoa em abril de
2000 Del alejutho. o ONER sllparou Ri 1.99 mllh60 para a BR-262 Os audltorllls, mallô uma "'6-Z.
liUllr~nharam. "(;558 apol1e nao ....ncutl;láo dl!t reQJfSOS (, ..) so e exphcavel por $. trater de ano elQlterai"
Em 2000. dlSoutaram-se as eleiçOes mUl\lClpêIlS_ Em Minas, o PMOB 00 minl8lro Padil"a é centrei_do ptlkJ
vl~-gQ\Iemador Nawton Cardoso. oolro antigo mllltanla do setor" de transportes.

Por ser orejlfTlll'1ar. o rel8tóno da aud~lor,a fOI escrito com mW:lfT\O cuidado, ~ em d&tlllrmlned05 pOfltos
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os técnicos do TCU sugerem preocupação com a boa-fé dos gestores com tantos "subempenhos:'. "A
prátICa dá margem ao trânsito de toda espécie de interesses, escusos ou benévolos, nessa caso porém
deslnformados." Em português mais simples: ao pagar caro por serviços que não se concretizam, o setor

público joga dinheiro no bolso das empresas contratadas. Pode ser Incompetência. Mas também pode ser
corrupÇ3o.
Ao longo do trabalho de auditoria, o pessoal do TCU entrevistou os responsáveis pelas contratações do

DNER. A resposta foi sempre a mesma: por não ter dinheiro, o órgão tem que recorrer ao subempenho
para tirar a obra do papel. A boa prática de gestão, Inclusive as normas internas da autarquia, manda
fazer exatamente o contrário. Ou seja, não gastar quando não houver recursos assegurados. O
engenheiro Marcelo Gonzales Alves não foi encontrado.

Lista negra

Obras audiladas pelo Tribllnal de Comas da União

D
I"es

Re5tauraçio <la BR·IOI da
Restau",Çilo de Restauraçto da

Re5tau",çáo da Restaurac;ao BR·316 ligando divisa entfe
100 quilômetr06 BR-l01 na

BR·153 no Parana BR-381 em Belêm(PA)a Sergipe e Bahia
da BR-262 em Bahia. doKm

Minas Gerais dWlsa do Palá até a divisa
Mina' Gera.. 207.5 até o Krn

!com o "'aranhá< entre Bahia e 288"
Espiolo Santo·

11
Encalso

j INão identifICada
cmpav

IN30 Idenutlcadalcmpreltelr.
Construçoea Lida

ARG lida Construções Nilo identificada
LIda

I \I..;\cr 11 RS 12.828.2'1.4311
RS

IIRS 5.161.370.0~11131~86.74113.276":09,131111.26~.86112.664 848,31

IMesmo sem ar
dinheiro para

Contratada em abrt O DNERjá
pagar, o DNER COntra1ada em

contratou 8 contratada em Em 1992, o iulho de ,_, a
de 1996. a obra pagou dois obra. A maio de 1999. a contllllodo obra_adeveria durar um terços dO preço empreiteira nem obra deverta DNER COIIIe durar um ano eano e maio. Até acenado. Mas chegou a se durar um ano empreiteira melo enovembro do ano nem um inala)ar no Recebeu RS 6.6 respano"",el. OI1glnálmeflle
paSSado, ainda cantlmetro de trecho quando milhões om não Iden~ficada custaria pouco

P'oblema
es.tava em v\gar. aafaKo foi foi dada OI'dem recursos do havia 'Ido ma.. de RS 9
com a empresa feconSlnJldo.Segundc da parallsaçao. Orçamento da extinto Em mllhc:les. A falta

recebendo dinheiro o rela10ri0. a em 1998 A obn Uni30 ao longo '996. foi de recursos do
00 DNER Ha construtora

dU\lKias sobre a Iimitou.-sea aó foi retornada do ano 2000 e renovadO sem DNER atrasou a

continUidade dO retirar barreIras
em julho de mesmo a&slm licitaçllo e aInda execuçlo e

"abalna no canteiro
2000 Com a ainda não foi ganhou maia RI elevou o preço

e comglr deteriorac;ao da concluida 3.2 m~hóo. em que.e RS 2
de obras erosões na Pista rodovia. o preço mlth6ea

originai subiu
25%

,V"LU. IU'''L U"" .,""''' "" :>t>."'''.U' :.L,
Com financiamento do Banco Mundial
• Com financIamento do Banco Interamencano de Desenvo)v,mento Fonte: Tribunal de Contas da Uniao

Agnelo tenta instalar CPI

Da Redação

o deputado Agnelo Queiroz (PCdoS-DF) conseguiu ontem mais 10
assinaturas para o requerimento com que pretende abrir uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades no extinto
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). Segundo ele,
141 deputados já aderiram a idéia. A CPI será aberta se forem colhidas
170 assinaturas.
Agnelo quer Investigar especificamente a máfia dos precatórios do

DNER. O esquema, revelado por reportagens do CorreIo Sraziliense
publicadas a partir de outubro de 2000, consiste no pagamento de dividas
judiciais transitadas em julgado (precatórios) por valores maiores do que
o devido. Os credores recebiam fora da ordem cronológica. Segundo o
ex.procurador-geral da autarquia Pedro EJói Soares, a lista de quem

receber era feita a partir de indicações do ex-ministro dos Transportes Eliseu Padilha.
"A máfia dos precatórios do DNER desviou R$ 122 milhões". lembra Agnelo Queiroz. "Mas o dinheiro

nào ficou com os credores. os donos dos precatórios. Ficou com os Integrantes da máfia, os advogados,
dirigentes do DNER e do Ministério dos Transportes", acusa. O parlamentar quer rastrear os recursos.
"Nossa luta é para recuperar o dinheiro que essa quadrilha '·')ubou."

A máfia do DNER já é alvo de uma ação cautelar movida pelo MinistérioPúblico Federal, como noticiou
ontem o Correio. O procurador Luiz Francisco de Souza, autor da ação, citou Padllha, o ex-secretáno
geral da Presidência da República Eduardo Jorge Caldas Pereira e outras 14 pessoas. Acusa-os de
improbidade administrativa.
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O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se- Para não dizer que não apontamos soluções:
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla- Por que não oferecer o mínimo de dignidade a este
mentares, comparecemos à tribuna hoje para nos povo, proporcionando-lhe a oportunidade da cidada-
pronunciar a respeito de uma das questões de maior nia através da melhor distribuição de renda, de um
preocupação do povo brasileiro na atualidade: a vio- emprego, uma casa, um salário digno?
lência. No nosso entendimento, a violência e a desi- Por que não preparar espaços urbanos de lazer,
gualdade social estão profundamente interligadas. de prática de esportes para uma inserção social dos

A história social do Brasil nunca foi um exemplo jovens?
de justiça. Desde o período colonial até a atualidade Por que continuar com um dos piores SM do
as distâncias entre ricos e pobres formaram um abis- mundo?
mo. Ao discutirmos a questão da pobreza transparece Por que não assegurar o acesso à universidade
uma verdadeira chaga: a desigualdade social. É atra - para os cidadãos de baixa renda?
vés dela que se configura a violência, presente princi- Por que não unificar as polícias?
palmente nos grandes centros. Eduardo Galeano de- Por que não criar a guarda municipal para o
fine esta situação em sua obra "As Veias Abertas da trânsito e para assegurar o patrimônio público, dei-
América Latina" quando diz: "...somos como o pacien- xando a polícia para combater os criminosos?
te terminal na UTI de um hospital público a transfundir Não acreditamos num eficaz combate à violên-
nosso sangue aos gordos, ricos, sadios e bem nutri- cia sem respostas concretas a essas perguntas!
dos cidadãos do Primeiro Mundo... "

Esse é nosso registro.
O pacto mais importante de um Estado sobera- Obrigado, Sr. Presidente.

no com o seu povo é a garantia da vida digna. Neste A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Blo-
País nunca houve um pacto, mas a coordenação da

co/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiordem social por um grupo que age de acordo com
dente, Sras. e Srs. Deputados, companheiras e comseus próprios interesses.
panheiros, antes de tratar do assunto que me traz ao

Desigualdade social é a distância entre os que plenário neste momento, gostaria de apresentar mi-
têm demais e os que sequer imaginam o que seja um nhas condolências à família do Deputado Nelson
salário mínimo digno, moradia, saneamento básico, Marchezan. Tive oportunidade de conviver com
escola, saúde, emprego. É um verdadeiro dilema con- S.Exa. por aproximadamente seis meses, quando
ter a violência que está implícita no modo como enca- presidiu a CPI de Medicamentos. Foi uma convivên-
ramos a sociedade, pois para certos grupos sociais cia difícil, dura, de muitos embates.
esta sociedade não oferece futuro. O pobre, o negro, o Nelson Marchezan mostrou ao longo de sua lon-
idoso, o jovem, a criança, na sua maioria, além de não ga vida parlamentar uma árdua dedicação ao traba-
terem perspectivas de melhora nas condições de lho. Eu não poderia deixar de passar por cima das
vida, duvidam dos aparelhos político e judiciário. nossas diferenças nesta hora. Apresento minhas con-

Como esperar consciência a quem não é ofere- dolências e meu forte abraço a todos os familiares e
cido qualquer vínculo com esta sociedade, pois é to- amigos do Deputado Nelson Marchezan.
talmente excluído? Só colaboramos quando nos sen- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, logo
timos incluídos. A maioria do nosso povo tem uma mais este Plenário deve iniciar a votação de duas me-
concreta sensação de não pertencer à sociedade. E didas provisórias. Diga-se de passagem, isso só é
quanto maior o abismo social, maior é a capacidade possível porque, ano passado, o Congresso Nacional
da violência se ampliar. A inclusão social é a forma de regulamentou a edição de medidas provisórias; do
despertar o cidadão para lutar por um projeto de que contrário, essas matérias seriam apenas mais algu-
faça parte. mas entre as centenas de medidas provisórias que,

O dilema pobreza e violência não é um proble- assinadas pela Presidência da República, não eram
ma deste Governo, mas desta concepção de Governo votadas nesta Casa.
que está aí. Enquanto permanecer esta concepção Quero referir-me especialmente à Medida Provi-
estaremos fadados a uma realidade sem lei e sem or- sória n° 10, de novembro de 2001 , que altera a Lei n°
demo Para isso é necessário que universidades, soci- 8.745, de 1993, sobre contratação provisória de servi-
edade civil, organizações comunitárias trabalhem em dores públicos. Com esse instrumento, pretende o
conjunto, na construção de um novo modelo de socie- Governo Federal possibilitar a contratação temporá-
dade. ria de servidores para substituir eventuais grevistas. A
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contratação poderá ocorrer a partir do décimo dia de Latina tem sido um desastre do começo ao fim". A re-
greve, por um período de três meses, com possibilida- portagem do correspondente Mac Margolis começa
de de prorrogação. dizendo que o mundo e seus "bilhões de sem-terra"

Lembrem-se, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- têm muito a aprender com o fiasco brasileiro.
tados, de que Fernando Henrique Cardoso editou Entre uma ponta e outra do texto, segundo resu-
essa medida provisória justamente no momento em mo do jornalista Marcos Sá Corrêa do Jornal do Bra-
que os servidores públicos federais, particularmente sil/no.com.br, "sobra para todo mundo. Inclusive para
os que atuam nas universidades públicas federais e a Fazenda Annoni, cujo exemplo o MST costuma sa-
no INSS, faziam greve. Naquele instante, o Presiden- car, sempre que precisa mostrar na prática o triunfo
te da República, numa atitude arbitrária, baixou um agrícola e social da política de ocupações. Newsweek
pacote anti-servidor e aí incluiu a Medida Provisória reconhece que a Annoni de fato prosperou com café
n° 10, que se vale da contratação temporária para orgânico, produtos rurais feitos em casa e carne bovi-
tentar regulamentar o direito de greve. na sem rações aditivadas. Mas ela é a exceção, não o

Sr. Presidente, quem garante o direito de greve modelo dos 4.200 assentamentos, que ninguém sabe
aos servidores públicos federais é a própria Constitui- bem a quantas andam':
ção da República, que determina ainda que lei espe- Nisso, escreve Margolis, 'as poucas informa-
cífica deverá regulamentar o direito. O Presidente da ções que existem não são encorajadoras: levanta-
República não pode, portanto, pelo viés dessa contra- mentos parciais indicam que pelo menos um em cada
tação temporária, regulamentar o direito de greve. quatro assentados na média nacional desiste de seu

O que o Presidente quer está além da regula- lote em dois anos e em certas regiões cerca da meta-
mentação do direito de greve. Na verdade, quer tornar de cai fora ".
letra morta o dispositivo da Constituição que garante E mais difícil é explicar os motivos de quem fica,
aos servidores públicos esse direito. Valendo-se de porque: "No campo o transporte é indigno de confian-
intimidação e repressão, tenciona o Presidente da ça, a eletricidade um luxo. Doenças como a malária e
República impedir que o servidor público paralise a dengue são freqüentes; só uma em cada duas famí-
suas atividades. lias chegou a ver um médico. Cerca de 95% não têm

Não esqueçamos que o congelamento de salá - água corrente potável. E suas finanças não são mais
rios por mais de cinco anos e a política federal são os saudáveis. Os assentados brasileiros devem aos ban-
principais responsáveis pela falência do serviço públi- cos e ao Governo cerca de US$ 450 milhões. Menos
co e pelo fechamento das universidades públicas bra- de 5% dos assentamentos são financeiramente inde-
sileiras, como ocorrido na última greve. E somente de- pendentes.
pois de muitos anos e de muitas tentativas de negoci- Ao contrário da fazenda Annoni, portanto, "a
ação, decidiu-se pela deflagração do movimento. vasta maioria mal pode se alimentar. Sua produção

Resta-me apelar para os Parlamentares desta total não é sequer contabilizada nos US$ 80 bilhões
Casa a fim de que rejeitem essa medida provisória. do produto agrícola brasileiro". Resultado: "Se não
Além de arbitrária e antidemocrática, ela contraria um fosse pelas pensões da Previdência, que responde
direito constitucional dos servidores públicos. Nossa por no mínimo um quinto da renda rural, muitos mais
posição contrária à Medida Provisória n° 10 não é teriam desistido".
uma obrigação para com os servidores públicos, mas Na Amazônia, a conta do fracasso é espetada
sim um dever para com a democracia. na floresta. Os assentados, segundo a revista, estão

Era o que tinha a dizer. raspando o Pará. Controlá-los é a maior dor de cabe-
O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro- ça de Edson Cruz, o fiscal do IBAMA entrevistado por

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Margolis na região. "As multas nunca são pagas. Nós
Srs. Deputados, a reforma agrária continua fazendo não temos força", ele resmunga. O texto registra que
sua obra costumeira onde quer que seja aplicada. No as estradas do Pará estão cheias de caminhões con-
caso concreto, o campo brasileiro vai sendo devasta- trabandeando madeira. E ocupa um parágrafo inteiro
do e sobre suas ruínas surgem as favelas rurais, o de- com Acelino Cardoso da Silva, um agricultor de 57
sânimo, a miséria e a desolação. E tudo isso repercu- anos e 26 hectares na Amazônia, que examina com o
te no exterior. repórter a castanheira que sobrou em seu lote, alta

No mês passado a revista Newsweek estampou como um prédio de 10 andares: "É uma beleza. Mas
em sua capa com letras garrafais: 'Grande fracasso tenho seis filhos com fome em casa. Se o madeireiro
do Brasil- reforma agrária no maior país da América vier, eu vendo".
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Acelino foi escolhido para exemplo daquilo que cipalmente no Projeto Calha Norte, para onde foram
o Presidente Fernando Henrique costuma chamar de convocados, custeando todas as despesas de remo-
"verdadeira revolução pacífica no campo". Seu Gover- ção, em razão da promessa de estabilidade quando
no gastou 6,5 bilhões para repartir 18 milhões de hec- da emissão da mencionada Portaria.
tares entre 542 mil famílias de sem-terra, mais do que Salientamos ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
"todos os monarcas, populistas e generais em 500 Deputados, que, nessas longínquas regiões de fron-
anos de História do Brasil", admite Margolis. Pena teira, esses militares constituíram família. Sendo as-
que, com isso, plantou "o maior e pior programa de re- sim, uma vez licenciados, como poderão retornar aos
forma agrária do mundo", segundo Francisco Grazia- seus Estados, e neles, o que irão fazer, se durante es-
no, que em seu mandato presidiu o INCRA. E agora, ses nove anos o que aprenderam foi direcionado para
avisa o repórter, colhe "mais uma triste fábula do a sobrevivência na selva, táticas de guerrilha, camu-
mundo em desenvolvimento". flagem, pára-quedismo, mergulhos, defesa das fron-

Sr. Presidente, precisaríamos passar por esta teiras, entre outros, inclusive convivendo com doen-
vergonha no exterior em razão da malfadada reforma ças tropicais durante esses exercícios, das quais po-
agrária tantas vezes denunciada da tribuna que ocu - dem ter adquirido seqüelas que os prejudicarão no fu-
po, bem como por vários setores da opinião pública? turo? Além dessas atividades, alguns arriscaram a
Delenda deforma agrária! É preciso acabar com essa vida durante esse período, como adidos do Brasil em
reforma agrária e implantar urgentemente uma políti- países africanos, a exemplo de Angola, onde a febre
ca agrícola em nosso País. amarela matou algumas dezenas deles.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE. Sabemos que, dos mais de dois mil militares em
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, todo o País que serão licenciados, a maioria é com-
Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna dessa Casa na posta de homens de caráter, com formação moral e,
tarde de hoje para fazer um veemente apelo às autori- acima de tudo, com sentimento de nacionalismo. No
dades constituídas do Exército brasileiro, bem como, entanto, retornando aos seus Estados, principalmen-
ao Sr. Presidente da República, Fernando Henrique te na Região Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, por
Cardoso, e ao Ministro Geraldo Quintão, da Defesa, serem profundos conhecedores de armamentos e es-
objetivando prorrogar a portaria que estendeu por um pecialistas em explosivos, pára-quedismo, mergulho,
ano o vínculo dos cabos e soldados engajados em salto livre, tiro ao alvo, lutas marciais, camuflagem,
1993, para conceder mais um ano aos cabos e solda- guerrilha urbana, entre outros cursos, isto é, prepara-
dos do Exército por ela beneficiados em 28 de feverei- dos para a guerra, mesmo com a formação antes
ro de 2001. mencionada, poderão ser cooptados pelos comandos

Sabemos das restrições financeiras da União de marginais hoje conhecidos nessas regiões, a
para as Forças Armadas Brasileira, nesse período de exemplo do PCC e do Comando Vermelho, do Rio de
crise econômica. No entanto, entendemos que o Janeiro, adentrando no mundo do crime, o que nos
aprendizado e disciplinamento dos militares engaja- preocupa muito neste momento, em que o País se
dos ao longo dos sete anos permitidos por lei muito acha envolvido no mais alto índice de violência de
contribui para a segurança nacional e preservação toda s,ua história.
das nossas fronteiras, até na inibição dos narcotrafi- E por estas e por outras razões que entendemos
cantes. Por isso, temos apoiado a prorrogação des- justo, racional e até humanitário que o Ministro da De-
ses prazos legais de apenas sete anos, inclusive, fesa autorize a prorrogação dessa portaria por um
quando extrapola os limites de instabilidade, como ano, para dar estabilidade aos militares nela incluí-
ocorrera, recentemente, quando o Exército brasileiro, dos, como reconhecimento do extraordinário trabalho
através da Portaria n° 104-EME, de 11 de novembro que eles estão prestando à Pátria, bem como levando
de 1999, prorrogou por dois anos o engajamento de em consideração que existem precedentes como a
militares incorporados no ano de 2002, dando-lhes, Portaria n° 104-EME, de 11/11/1999.
inclusive, a estabilidade. Este o meu apelo em nome das famílias desses

Vale salientar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- bravos militares que se encontram em desespero.
tados, que, com o fim da eficácia dessa portaria, no O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o
próximo dia 28 de fevereiro, mais de 2 mil cabos e sol- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
dados de todo País, que ganham entre R$ 500 e R$ putados, a minha presença, hoje, na tribuna desta
700, serão jogados no olho da rua. Mas da metade Casa tem por objetivo prestar uma singela, porém sin-
desses estão na região fronteiriça da Amazônia, prin- cera homenagem ao que eu chamaria de grande es-



01380 QUUlta-lima 21 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

tadista que é, sem dúvida alguma, o Prof. José Serra possível viver e exercitar plenamente sua cidadania
- naturalmente por sua atuação notável nos negócios se as pessoas tiverem direito a recursos que lhes ga-
políticos e na administração de um dos setores mais rantam oportunidades de realizar seus objetivos, a
importantes do Governo Federal. uma vida saudável e a segurança na velhice.

Como toda a Nação já foi informada, o Ministro Por tudo isso, e muito mais que este bravo esta-
Serra está deixando a Pasta da Saúde, depois de dista nos ofereceu à frente do Ministério da Saúde, é
quatro anos de uma brilhante administração, para dis- que manifesto de público, já com saudades, o meu ca-
putar um cargo eletivo da mais alta importância no ce- rinho, o meu respeito e, sobretudo, o agradecimento
nário político desta Nação. Independente de cor parti- do povo da Baixada Fluminense, torcendo para que
dária ou mesmo de princípios ideológicos, entendo sua nova empreitada seja repleta de sucesso.
que o Ministro José Serra possui as credenciais, o Que Deus o abençoe e o ilumine.
passaporte ou o brevê político necessário para deco- Muito obrigado.
lar suas ambições pessoais, o que é natural, num céu O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pro-
de brigadeiro. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Amigo e fiel colaborador, desde a ascensão do Srs. Parlamentares, este ano começa com muitas in-
Presidente Fernando Henrique Cardoso ao poder dagações acerca dos destinos do País, especialmen-
maior desta Nação, o Ministro Serra foi indubitavel- te em virtude da aproximação do processo eleitoral
mente uma das melhores escolhas deste Governo. em que se definirá a sucessão presidencial. Começa
Ele assumiu o cargo em 1998, ciente de que a saúde tarnbém com muita insegurança, em vista do cresci-
de um povo é o termômetro da sociedade. mento desenfreado da violência urbana, que repre-

Estava consciente de que incidiriam sobre as senta um custo muito elevado para nosso povo, em vi-
condições de saúde fatores tão díspares quanto o ní- das e em recursos.
vel de emprego, as taxas de salário, a inflação, as for- Mas a insegurança tem outra face. Os jornais de
mas de organização familiar, os acidentes de trâns~o, hoje publicam matéria com o Ministro da Saúde, José
os investimentos em saneamento, os hábitos de higi- Serra, admitindo a possibilidade da epidemia de den-
ene familiar, fenômenos ambientais e, particularmen- gue, que já vitimou mais de 25 mil pessoas, no Rio de
te, um conjunto de ações que ele próprio denominou, Janeiro, se alastrar para todo o País, preocupando-se
na ocasião de sua posse, como políticas de saúde, principalmente com os grandes aglomerados urba-
em cujo vértice estaria o Ministério da Saúde. nos que têm potencial significativo de transmissão.

Foram inúmeras, nesta mesma Casa que o abri- Ora, Sr. Presidente, se levarmos em conta que a
gou em duas Legislaturas como representante do realidade brasileira em geral nos grandes centros,
povo de São Paulo, as manifestações favoráveis ao nos pequenos Municípios ou na região rural é de de-
seu desempenho no sentido de modernizar e morali- samparo às famílias mais carentes e que falta infor-
zar a saúde pública no Brasil. E aí estão medidas efi- mação sobre a prevenção e o combate, conclui-se
cazes, de sua iniciativa, tais como a que tornou inafi- que, de fato, o risco da doença se alastrar é mu~o

ançável qualquer tipo de crime contra a saúde do grande. Em outras palavras, a má qualidade de vida
povo brasileiro. Não podemos esquecer o seu empe- da população brasileira reproduz o ambiente favorá-
nho pessoal na implantação e execução do Programa vel à proliferação do mosquito transmissor da dengue.
Nacional de AIDS, já de reconhecimento internacio- No Rio de Janeiro, as estatísticas mostram que
nal e também considerado como o programa mais a situação é mais grave do que parece, o que justifica
completo, apresentando os resultados mais significa- a mobilização que as autoridades começam a fazer,
tivos, em países em desenvolvimento. tomando medidas como a contratação de funcionári-

Brigão, ranzinza, como é considerado, José os e a colocação de soldados do Exército e da Mari-
Serra é da mesma forma responsável por outros pro- nha para ajudar a combater o mosquito da dengue.
jetos de cunho social jamais visto neste País, a exem- De acordo com os registro oficiais, somente em janei-
pio da implantação dos medicamentos genéricos, que ro passado, ocorreram mais de 25 mil casos, mais do
veio aliviar um pouco o sofrimento de quem pratica- que em todo o ano de 2001, o que representa 55%
mente não tinha poder aquisitivo para comprar remé- dos 45 mil 873 casos registrados em todo o País. E os
dio de marca. E por aí afora. números fluminenses podem chegar a 100 mil, por-

O Ministro Serra passou os dois Governos do que muitos casos não são registrados. Na região
Presidente Fernando Henrique Cardoso parafrasean- onde atuo, a Baixada Fluminense, o contínuo cresci-
do o sociólogo inglês Marshall, para quem sÓ será mento dos números de casos de contaminação preo-
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cupam. Em Nilópolis, Duque de Caxias e outros Muni
cípios da Baixada, a população, além de já conviver
com o fantasma da violência, da falta de emprego e
outras calamidades cotidianas, também tem que con
viver com essa epidemia. Para piorar a situação, além
das mortes por dengue hemorrágica, ainda se verifi
cam o surgimento de novos tipos da doença e o anún
cio da possibilidade do retorno da febre amarela urba
na também transmitida pelo Aedes aegypti.

O fato é, Srs. Parlamentares, que as recentes
medidas anunciadas pelas autoridades municipais e
estaduais em conjunto com o Governo Federal não
podem esconder os erros cometidos até aqui. Erros
como a demissão, em 1999, dos agentes que faziam
o combate à dengue, que deixou o Estado desguar
necido; erros como o desvio de finalidade dos recur
sos destinados aos programas de combate e preven
ção e dos equipamentos e veículos adquiridos com
verba pública para proteger a população; erros até
nos diagnósticos da doença.

Não podemos tapar o sol com a peneira. Se não
houver uma ação integrada entre todos os setores en
volvidos com a destinação de recursos significativos e
a mobilização de um grande contigente de pessoas, o
Brasil estará enfrentando uma grande calamidade,
porque não vai conseguir conter o avanço da doença.

Não podemos deixar, também, Sr. Presidente,
de convidar a todos, políticos e eleitores, para uma re
flexão sobre os destinos do nosso País, principalmen
te num ano eleitoral, que gera a oportunidade dos
grandes debates. Ainda que levemos em conta a su
cessão de erros, a questão climática e regional e as
realidades políticas e administrativas que explicam a
epidemia, temos que ter claro que o modelo econômi
co vigente, ao gerar conseqüências graves no âmbito
social, dá margem a permitir que o quadro atual, mes
mo sendo debelado por ações emergenciais, se re
produza periodicamente, penalizando cada vez mais
o povo brasileiro.

É um alerta que precisa ser fe~o. Saúde é um di
reito de todos, patrimônio que não pode tornar-se ob
jeto de equívocos dos administradores, muito menos
de disputas políticas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RENATO VIANNA(PMDB-SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aprove~o a retomada dos trabalhos legis
lativos para trazer de Santa Catarina duas informa
ções que ganharam as manchetes na imprensa barri
ga-verde e que destacam o extraordinário desempe
nho da indústria catarinense em 2001 e anunciam a
alvissareira notícia de que o setor iniciou 2002 contra-

tando. Mesmo enfrentando um ano conjunturalmente
adverso, como o que passou, Santa Catarina orgu
lha-se de ter superado seu próprio recorde de expor
tações, contabilizando um total superior a US$ 3 bi
lhões nas vendas para o mercado internacional.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística divulgados ontem pelo Diário Catarinen
se dão conta que a indústria de Santa Catarina foi a
que mais cresceu em todo o País no ano passado. Le
vantamento apresentado pelo IBGE revela que as in
dústrias do Estado cresceram 3,7%, liderando os de
sempenhos regionais, seguidas pelas empresas do
Paraná (3,2%), São Paulo (2,5%), Rio de Janeiro
(1,6%) e Região Sul (1,6%), todas com crescimento
maior que a média nacional (1,5%).

O jornal A Notícia estampa em manchete tam
bém em sua edição de ontem que a indústria catari
nense iniciou o ano contratando. As 388 empresas
participantes da pesquisa de Nível de Emprego, reali
zada pela Federação das Indústrias de Santa Catari
na (FIESC), registraram um acréscimo de 0,44% no
número de trabalhadores em janeiro. Este percentual
equivale a um saldo positivo de 813 novos postos de
trabalho no universo das indústrias que respondem à
pesquisa. Juntas, estas indústrias começaram o mês
com 184.768 empregados e o encerraram com
185.581 trabalhadores

Segundo o levantamento do IBGE, Sr. Presiden
te, os ramos que mais contribuíram para o comporta
mento positivo das indústrias de Santa Catarina fo
ram os de material elétrico, produtos alimentares e de
comunicações. Impulsionando essas atividades en
contram-se produtos associados à questão energéti
ca (motores e geradores elétricos, baterias e acumu
ladores, transformadores de alta tensão e lâmpadas),
alimentos voltados para a exportação (aves abatidas,
açúcares, café solúvel, carne bovina e de suíno con
gelada), insumos energéticos (petróleo e seus deriva
dos) e máquinas agrícolas.

Importante destacar, Sras. e Srs. Deputados, é
que aumento do nível de emprego na indústria catari
nense, em janeiro, tem-se repetido ao longo dos últi
mos anos: 0,94% em 2001, 0,79% em 2000 e 0,07%
em 1999.

Segundo o Presidente da Federação das Indús
trias de Santa Catarina, José Fernando Xavier Fara
co, "o setor industrial de Santa Catarina teve um ótimo
desempenho em 2001, repercutindo na criação de
6,7 mil novos empregos ao longo do ano".

Em 2001, a pesquisa Nível de Emprego Industri
al apresentou resultados positivos em 11 meses. A
única queda, segundo o Sistema FIESC, foi registra-
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da em dezembro, mês em que tradicionalmente as
empresas reduzem o quadro de funcionários, depois
das atividades dos meses anteriores na produção
para o período de final de ano.

Os gêneros de atividade que realizaram maio
res volumes de contratações em janeiro de 2002 fo
ram produtos alimentares (mais 245 vagas); metalúr
gica (mais 183 vagas); e produtos diversos (mais 151
postos de trabalho). A maior diminuição de quadro
ocorreu dentro da indústria de material de transporte.
Os setores de papel e papelão e de produtos de mine
rais não-metálicos também resultaram em saldo ne
gativo.

Em 12 meses a indústria de transformação cata
rinense apresentou incremento de 3,41 % no quadro
de pessoal. Médio Vale do Itajaí (que represento nes
ta Casa), Alto Rio do Peixe, Alto Uruguai e Sul foram
as microrregiões que apresentaram as maiores altas
no nível de emprego no mês. A microrregião do Médio
Vale do Itajaí apresentou o maior ingresso de pessoal
em janeiro devido às contratações realizadas nas in
dústrias têxtil e de vestuário, calçados e tecidos, que
somadas significaram um incremento de 302 postos
de trabalho. A segunda microrregião que mais contra
tou foi a do Alto Rio do Peixe devido às admissões da
indústria madeireira.

Para concluir, Sr. Presidente, permito-me lem
brar, ainda, que Santa Catarina teve um desempenho
excepcional nas exportações em 2001, totalizando
US$ 3 bilhões, um recorde, mesmo num ano conjun
taralmente difícil, marcado pelas crises argentina e
norte-americana e num quadro de recessão mundial.

Santa Catarina precisa incrementar estas per
formances tão marcantes. E, para isso, Sras. e Srs.
Deputados, para sustentar o formidável desempenho
de sua indústria, a importante presença de seus pro
dutos no mercado internacional e, sobretudo, para
prosseguir acelerando a oferta de novos postos de
trabalho, seu empresariado continua defendendo re
formas. Clama pela urgente reforma tributária e a de
soneração das exportações, objetivando aumentar a
colocação dos produtos catarinenses. Reside na ele
vada carga tributária o fator que tem impedido o au
mento dos investimentos e a competitividade de nos
sa indústria.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, conclamo a Casa a refletir sobre questão debati
da há vários anos. Refiro-me à situação dos 150 mil
agentes comunitários de saúde espalhados por todo
o território brasileiro. Em 1999, na Comissão de Tra-

balho, elaboramos um projeto de lei que deu origem a
um decreto presidencial, entretanto até hoje a ques
tão está pendente.

A atividade dos agentes comunitários de saúde
é reconhecida por todos os gestores municipais e
pelo Governo Federal como um dos mais importantes
ofícios desenvolvidos na área da saúde. O trabalho
desses profissionais é fundamental, entre outras coi
sas, para a prevenção de doenças e para o combate à
mortalidade infantil.

No mês de janeiro deste ano, o Ministro José
Serra foi à cidade de Recife e, a propósito de reconhe
cer o trabalho dos 150 mil profissionais da área, ho
menageou um agente em particular. Além disso, o
Governo anunciou o envio a esta Casa de projeto de
lei para reconhecer e regulamentar a profissão de
agente comunitário de saúde. Entretanto, essas inici
ativas não bastam.

Já apresentamos pedido de urgência urgen
tíssima para a votação da matéria na Câmara dos
Deputados, mas é preciso também definir o modelo
de contratação desses profissionais e garantir-lhes
o direito a carteira de trabalho assinada. É preciso
garantir ao agente comunitário de saúde os direitos
trabalhistas e previdenciários. Ou seja, o agente
deve ser tratado como todo e qualquer trabalhador,
com direito a férias, a 13° salário, e inclusive com di
reito a adoecer, porque quando o agente comunitá
rio é acometido de qualquer doença que o obriga a
afastar-se do seu local de trabalho, ele é colocado
para fora do programa. O agente não tem o amparo
do benefício previdenciário.

Faço referência a esse aspecto justamente por
que são esses agentes - que tanto combatem a do
ença - que não têm nenhuma proteção quando ficam
doentes. Há muitos casos, inclusive no meu Estado,
de perseguição aos agentes comunitários.

Portanto, essas garantias dariam ao agente
comunitário a certeza de que sua jornada seria re
munerada de forma condizente aos ganhos que
qualquer trabalhador tem conquistado em seu local
de trabalho.

Quero insistir em duas frentes. A primeira,
para que o Congresso Nacional aprove esse projeto
com brevidade, tanto na Câmara quanto no Senado.
E a segunda, quanto à definição do modelo de con
tratação, se através de uma entidade do terceiro se
tor, de uma OCIP, ou se através de processo de con
solidação de uma instituição que, em convênio com
os Municípios, garanta o contrato dos agentes co
munitários.
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Creio que não dá mais para adiar. Esse debate
ganhou corpo em 1997. Havia uma expectativa em
outubro de 1999 com o decreto. Nós estamos em
2002. Lanço um desafio ao Ministério da Saúde, cujo
Ministro deve deixar o cargo este mês, assumindo o
Senado: aprovarmos essa lei no Congresso Nacional
e definirmos, em março de 2002, o modelo de contra
tação dos agentes, permitindo-lhes o acesso aos mí
nimos direitos consagrados a todo e qualquer traba
lhador neste País.

Não adianta alguns ficarem louvando esse tra
ba�ho' dizendo que é de excelência, quando na práti
ca os agentes vêm sendo maltratados neste País.
Não existem garantias trabalhistas para eles. O salá
rio varia em torno de 180 reais. É muito raro uma Pre
feitura fazer a complementação. Não podemos ficar
fazendo propaganda do programa, dizendo que é
uma maravilha, porque ele não funciona sozinho, pre
cisa de gente, de seres humanos que o leve adiante.
Essas pessoas são os agentes comunitários, que
precisam ser tratados como seres humanos, como
ainda não o foram.

Lanço este desafio às lideranças: votemos o
projeto ainda em março, na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal. Esperamos definir até o final de
março o modelo de contratação desses agentes pe
rante os gestores públicos municipais, dando aos
agentes comunitários, no ano de 2002, a oportunida
de de serem tratados dignamente.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a derrubada
das duas torres do World Trade Center, em setembro
do ano passado, marcou o início de um novo tempo
de guerras. Os Estados Unidos declararam guerra
contra todo aquele que não se enquadrasse na sua
ideologia. Qual um arauto divino, os EUA acharam por
bem estabelecer o que é o bem e o que é o mal no
planeta. E quem não estiver com eles, certamente
fará parte das hostes infernais.

Na verdade, tal posição já existia antes. Os
Estados Unidos já atuavam como um império, deter
minando a nova ordem mundial. Depois da Segunda
Guerra, quando houve a partilha ideológica do plane
ta, os Estados Unidos alimentaram o medo do comu
nismo, a outra banda, sacramentando entre nós, in
clusive, a cultura do medo ao comunismo e ao socia
lismo. Eles eram a liberdade, e o comunismo era a re
pressão, crueldade, censura e morte. Em suma, repe
tindo Sartre, o inferno eram os outros.

A Guerra Fria justificou por parte dos Estados
Unidos ações diretas ou indiretas que resultaram na
implantação de ditaduras sangrentas ou no terroris-

mo puro e simples. Os Estados Unidos ajudaram a
derrubar governos democráticos (Salvador Allende,
por exemplo, no Chile), invadiram nações (Cuba, por
exemplo), montaram escolas de torturadores e dita
dores (no Brasil, por exemplo). Pior, criaram uma cul
tura baseada na diferença entre o bem e o mal, onde
eles eram, o bem, atribuindo a Deus e ao cristianismo
essa conceituação.

Com a queda do muro de Berlim, caiu também o
argumento da luta contra o comunismo. Então, pelo
menos para a América Latina, se elegeu o novo
medo: as drogas. Era preciso novas intervenções béli
cas porque aqui renascia o mal, desta vez disfarçado
de drogas. Criado o novo inimigo, ficava justificada a
invasão do Panamá, a intervenção direta na Colôm
bia; e, mais discretamente, em todos os outros países
latinos. Os Estados Unidos se constituem no maior
consumidor de drogas do mundo. Nenhuma das es
tratégias que utiliza contra o narcotráfico tem funcio
nado, mas o inimigo somos nós.

A guerra continua porque eles precisam de
guerra. Guerra é bom porque mantém o domínio so
bre os mais fracos e representa um grande empurrão
na economia.

Por isso, a guerra contra os terroristas foi inicia
da sem ainda se ter provas de ter sido a AI Qaeda ou
Bin Laden o responsável pela agressão. Por isso pas
saram por cima de todas as leis internacionais de so
berania das nações e invadiram o Afeganistão. Gasta
ram US$ 30 milhões por dia nesses ataques. Usaram
da tortura, seqüestro, assassinato de civis, bombar
deio sobre populações indefesas. E não pegaram
Osama Bin Laden. Levaram preso para Cuba um gru
po de pessoas que até hoje ninguém sabe qual a con
dição - uma vez que não são prisioneiros de guerra
seriam seqüestrados, mas ninguém diz. Colocaram
esses prisioneiros em condições subumanas para
mostrar ao mundo que os Estados Unidos são tão
cruéis, bárbaros e primitivos quanto seus inimigos.

Mas o esforço bélico não parou aí. George Bush
quer mais verba para se armar. Ele quer este ano um
orçamento de US$ 379 bilhões, o que representa
40% de todo gasto com armamentos do planeta. Por
que ele quer continuar sendo a polícia do planeta. E
continua definindo quem é o mal. Na semana passa
da ele listou o Irã, Iraque e Coréia do Norte como paí
ses do mal- o que justificaria uma ação bélica. Mais
guerra.

Tudo isso nos preocupa. Primeiro, porque tais
atos só fomentam mais guerras. Segundo, porque ali
menta uma paranóia global onde a fonte é os Estados
Unidos e cabe a todos receber sua dose e distribuí-Ia



VI);
- a jornada máxima de trabalho de 44 horas se

manais e de 6 horas em turnos ininterruptos (incisos
XIII e XIV);

- o descanso semanal remunerado (XV);
- a remuneração da hora extra em no mínimo

50% da hora normal (XVI);
- as férias anuais acompanhadas de abono no

valor de um/ terço (XVII);
- o aviso prévio de 30 dias (XXI);

- o ajuizamento de ação judicial (XXIX);

- a proibição de diferença de salários, de exercí-
cio de funções e de critérios de admissão por motivo
de sexo, idade, cor ou estado civil (XXX);

- a proibição de discriminação salarial e contra
tual para o portador de deficiência (XXXI);

- a proibição de distinção entre trabalho manu
al, técnico e intelectual (XXXII);

- a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer traba
lho a menor de 16 anos, salvo na condição de apren
diz, a partir de 14 anos (XXXIII); e

- a igualdade entre empregado e trabalhador
avulso (XXXIV).

Para os trabalhadores domésticos, dos direitos
acima valem apenas o princípio da irredutibilidade do
salário (inciso VI); o descanso semanal remunerado
(XV); as férias anuais acompanhadas de abono no
valor de um terço (XVII); e o aviso prévio de 30 dias
(XXI).

Outros direitos constitucionais dependem de lei
para ter eficácia e, por essa razão, suas condições de
eficácia estariam em risco na nova regra proposta
pelo governo federal. São eles:

- a proteção contra despedida arbitrária ou sem
justa causa (Inciso I);

- o FGTS (111);
- o piso salarial (V);
- o 13° salário (VIII);
- a remuneração do trabalho noturno superior à

do diurno (IX);
- a proteção do salário (X);
- a participação nos lucros (XI);
- o salário-família (XII);
- a remuneração da hora extra superior a 50%

do valor da hora normal (XVI);
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entre os seus. Em terceiro lugar, porque os inimigos O art. 7° da CF, que dispõe sobre os direitos so-
dos EUA não são os nossos, e, portanto, não pode- ciais, garantiria, hoje, independente de lei, apenas:
mos aceitar que eles nos determinem quem é e quem - o princípio da irredutibilidade do salário (inciso
não é nosso aliado.

O fato, senhoras e senhores, é que foi deflagra
da uma nova escalada de terror. E dos piores, porque
este é oficial, camuflado por bandeiras e hinos, em
nome de uma liberdade que só interessa aos Estados
Unidos. Eles querem uma guerra porque se alimen
tam disso. E nós somos obrigados a entrar nela para
que não passemos por inimigos. Evidentemente os
bajuladores de primeira hora surgirão para reverenci
ar o todo poderoso país. Mas nós continuamos defen
dendo a soberania nacional, onde se inclui o dire~o

de escolhermos o nosso destino e não entrar nessa
doença de fazer guerras e guerras. Fora disso é terro
rismo.

o SR. FIORAVANTE (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o Projeto de Lei n° 5.483, de 2001, é o atentado
mais recente do Governo Federal à Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aos direitos do trabalhador.
Quer pôr acima dos direitos constitucionais as nego
ciações entre patrões e empregados, mesmo saben
do-se que a disparidade de forças entre as partes foi
intensificada na atual situação de mercado, provoca
da pela política neoliberal do Governo, e que os traba
lhadores já têm pago a parcela maior desse custo so
cial. As maquinações que estão sendo feitas para vo
tação no Senado, como o projeto em si, são o ápice
de uma trajetória de maldades deste Governo cometi
das contra o trabalhador brasileiro, num desmonte
dos direitos sem precedentes na história do País!

Sr. Presidente, vou mencionar trechos de estu
do, elaborado pela assessoria do Partido dos Traba
lhadores, que fundamenta nosso repúdio a esse pro
jeto escravista.

A intenção do Governo Federal, como afirma o
próprio Ministro do Trabalho e Emprego em sua Expo
sição de Motivos, é reduzir o patrimônio jurídico do
trabalhador aos "direitos mínimos", ao que está dis
posto na Constituição Federal. O alvo principal do
Projeto de Lei n° 5.483, de 2001 (que altera o art. 618
da CLT), é revogar a CLT quando esta, ou os dispositi
vos que a compõem, não estiverem explicitados em
convenção ou acordo coletivo.

Considerando-se que parte significativa dos di
reitos trabalhistas constitucionais não estão regula
mentados e ainda não têm eficácia plena, esses "dire
itos mínimos" são bem menos significativos do que
parece.
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- O abono de férias superior a um terço do valor
do salário (XVII);

- a licença à gestante;

- a licença-paternidade;
- a proteção do mercado de trabalho da mulher;
- o aviso-prévio proporcional;
- os adicionais de remuneração para atividades

penosas, insalubres ou perigosas; e
- a proteção em face da automação.
Com isso, e aprovado o PL do Governo Federal,

o depósito do FGTS, que hoje é de 8% ao mês, pode
ria ser reduzido para 0,5%, por exemplo, se assim for
acordado em negociação coletiva. Outra hipótese: o
13° salário, sempre pago no final do ano, poderia ser
fragmentado e repartido em doze parcelas mensais, o
que definharia o seu significado e valor. Isso poderia
ocorrer também com as férias, se assim determinas
se a convenção ou o acordo coletivo de trabalho.
Enfim, caso patrões e empregados resolvessem se
guir a sugestão do Ministro Dornelles, além dos direi
tos previstos na convenção ou acordo coletivo, os "di
reitos mínimos" poderiam estar resumidos em: avi
so-prévio de 30 dias, férias anuais com abono de um
terço, remuneração da hora extra a 50% da hora nor
mal, descanso semanal remunerado, jornada de 44
horas semanais; e quanto às condições de pagamen
to do 13° salário, do FGTS e aos adicionais noturno,
de insalubridade, de periculosidade e de penosidade,
restaria uma absoluta indefinição.

A proposta do Governo Federal excepciona a
CLT e as normas trabalhistas em geral, o que afronta
o disposto no caput do art. 7° da CF ("são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vi
sem à melhoria de sua condição social.. :')

Não é nem tradição nem jurídico fazer com que
prevaleça o negociado sobre o legislado. Como deixa
claro o caput do art. r, a Constituição não elimina
outras fontes do Direito do Trabalho ("...outros que vi
sem à melhoria de sua condição sociaL:') Assim, não
só a CLT, mas a lei que trata do FGTS e outras tantas
que regulamentam os direitos trabalhistas, sejam eles
relacionados na Constituição ou não.

A redução e a extinção de direitos trabalhistas,
incluindo aqueles regularmente previstos em leis, ca
racterizam-se como precarização do trabalho. Tal
como as mudanças promovidas na legislação desde
1995, o PL abre a possibilidade para a legalização de
uma relação de trabalho absolutamente mal remune
rada, desde que prevista em negociação coletiva.

Acerca do suposto fortalecimento das entidades
sindicais e do instituto da negociação com a adoção

do PL, tal como alardeado pelo Ministro do Trabalho e
Emprego, ponderamos que:

1) O PL em questão configura-se como mais
uma interferência do poder público nas negociações
sindicais;

2) Cabem aos próprios sindicatos exercer a au
tonomia e a liberdade sindicais;

3) O contexto das relações de trabalho caracte
riza-se pela desestruturação do mercado de trabalho,
com a prática contínua de medidas precarizantes,
como a terceirização;

4) O atual Governo Federal não defende, como
afirmado na Exposição de Motivos do PL, a livre ne
gociação sindical, conforme nos indicam os exemplos
dos petroleiros em 1995 e dos servidores públicos fe
derais, nos últimos sete anos.

Ao dispor que o contratado coletivamente se so
brepõe ao legislado, a proposta impõe interesses pri
vados localizados sobre interesses públicos. Isto por
que, ao regrar um contrato com direitos reduzidos,
não só a remuneração será menor, como também as
contribuições legais. Daí, recursos deixam de ser re
colhidos aos cofres públicos. O INSS, por exemplo,
certamente arrecadará menos, tal como o próprio
FGTS, que financia políticas públicas nas áreas de
saneamento e habitação popular.

Enfim, o projeto de lei não apenas ofende a
Constituição, mas também se caracteriza injurídico
por ser incoerente com os princípios do Direito do Tra
balho que predominam no ordenamento jurídico naci
onal, além de trazer prejuízo aos cofres públicos.

Sem mais, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, peço a divulgação deste pronunciamento
nos órgãos de comunicação desta Casa.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, na retomada dos trabalhos desta Casa, estamos
diante de alguns temas que provocarão intensas dis
cussões. Quero destacar a iniciativa do Governo que,
diante da impossibilidade de privatizar a
ELETROBRAS, o sistema elétrico brasileiro na área
de geração, parte para um processo de cisão das
suas empresas numa tentativa de, através da venda
de ações, promover essa privatização vergonhosa.

O processo a que me refiro em particular é o
caso da CHESF, empresa do sistema ELETROBRAS.
O Governo anuncia sua cisão, dividindo-a em três ou
tras empresas: uma seria a geradora de Xingó, outra
seria uma agência de desenvolvimento de recursos
hídricos e energia do Nordeste e uma outra de trans
missão de energia.
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Veja bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a esperteza da iniciativa do Governo! Ao mesmo
tempo em que anuncia que não vai privatizar a
CHESF, estaria criando as condições para promover
o desenvolvimento regional, com a criação de uma
agência de desenvolvimento, que seria essa CHESF
no Nordeste, com a função de tratar dos recursos hí
dricos e de gerar energia, inclusive com a captação
de recursos nessa atividade, que iria promover o de
senvolvimento regional, e ao mesmo tempo diz que
com essa iniciativa preserva a integridade da empre
sa.

Essa iniciativa aparentemente salutar - porque
evitaria a privatização e ao mesmo tempo criaria uma
empresa de desenvolvimento do Nordeste - revela,
na verdade, a farsa do Governo, que tenta privatizar a
empresa de outra maneira. Como é um ano eleitoral e
o Governo foi efetivamente desbancado na sua tenta
tiva pela crise energética que gerou o racionamento,
essa iniciativa procura camuflar essa jogada, que re
vela, primeiro, o desejo de vender a empresa Xingó.

A usina de Xingó, que fica entre Sergipe e Ala
goas e tem a possibilidade de um lucro anual de mais
de 1,2 bilhão de reais, é uma empresa altamente viá
ve� e rentável e que pode ser imediatamente privatiza
da, porque Xingó não foi retirado do programa nacio
nal de desestatização.

Ao mesmo tempo, o Governo pretende anunciar
a criação de uma agência de desenvolvimento regio
nal, o que me parece uma atitude cínica e demagógi
ca porque o DNOCS, a SUDENE e a CODEVASF são
agências regionais que não estão sendo valorizadas
pelo Governo. Aliás, está sendo criada outra institui
ção para substituir a SUDENE, que está em fase de
extinção, mas sem os mesmos poderes ou as mes
mas funções. Na verdade, trata-se de uma tentativa
vergonhosa de privatizar uma empresa importante
como a CHESF.

Por isso, nós nos opomos a essa situação, não
aceitamos essa medida provisória e as ações legisla
tivas que estão sendo encaminhadas a esta Casa
para a mudança no setor elétrico. Certamente, elas
merecerão a atenção da bancada nordestina, que há
de tomar conhecimento dessa jogada que o Governo
tenta fazer, num ano eleitoral, para camuflar o desejo
de privatizar a CHESF.

Este Governo provocou o racionamento e agora
tenta transmitir a idéia de que foi o grande v~orioso,

enquanto, na verdade, é a celebração do fracasso di
zer que conseguimos reduzir o consumo de energia.
Um país que precisa de energia para se desenvolver
não pode comemorar o racionamento, ao contrário!
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o Governo anuncia o fim do racionamento com
o aumento de tarifa, onerando mais uma vez a popu
lação, e o faz de forma estranha e curiosa ao criar um
seguro para as termelétricas a diesel, que ficarão de
plantão para uma eventual falta de energia em virtude
exatamente da falta de planejamento energético no
País.

E veja, Sr. Presidente, que absurdo: se essas
termelétricas, que estão de plantão para atender ao
fracasso da política energética do Governo, não roda
rem, se elas não trabalharem, o cidadão brasileiro pa
gará 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, que é o
custo da energia devido a essas empresas, mesmo
que elas não trabalhem! E, se essas usinas térmicas,
por algum motivo, forem chamadas a trabalhar, o con
sumidor pagará 3 bilhões de reais por ano para aten
der a essa irresponsabilidade do Governo, que não
tem política energética, que não tem planejamento
energético, que não tem uma ação para enfrentar
essa realidade.

Esse é o quadro deplorável de um Governo que
chega ao cúmulo e ao ridículo de comemorar o fra
casso do racionamento como se fosse uma grande vi
tória. É a força suprema do cinismo atuando nesta
Nação!

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no início deste mês, estive vi
sitando os Municípios de Colorado do Oeste e Cereje
iras, onde participamos de vários encontros com seg
mentos expressivos daquela região. Além de discutir
mos a questão das eleições que acontecerão este
ano, foram discutidos também os problemas que mais
afligem a população do Cone Sul.

Um dos problemas que mais têm aborrecido a
população desses Municípios e toda a região é a situ
ação em que se encontra a rodovia estadual que liga
a cidade de Colorado do Oeste a Vilhena, sendo bom
lembrar que esta rodovia escoa a produção dos de
mais Municípios da região, tais como Cabixi, Corum
biara e Pimenteiras. A rodovia encontra-se cheia de
buracos em praticamente todo o trecho, sendo neces
sário o recapeamento dessa malha rodoviária tão im
portante. Entretanto, nem os conhecidos tapa-bura
cos estão sendo feitos pelo Governo do Estado.

Aliás, a população do sul do Estado rondonien
se tem reclamado do abandono do Poder Público
Estadual em relação àquela região, pois outros seto
res importantes também se encontram abandonados,
tais como saúde e segurança pública. Os pequenos
produtores rurais dizem que, além de não contarem
com apoio da Secretaria de Agricultura do Estado,
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ainda se encontram vivendo uma situação caótica, Deste bloco, Srs. Deputados, os idosos partici-
por falta da manutenção das estradas vicinais de res- pam com alegria contagiante. Divertem-se e mostram
ponsabilidade do Governo do Estado. não apenas para Volta Redonda, mas também para

O que têm deixado o povo rondoniense encabu- toda a região que a terceira idade não é, como o pre-
lado são os constantes anúncios de aumento da arre- conceito de muitos supõe, a fase em que o ser huma

no deve se recolher e apenas exercer o papel de avô
cadação por parte do Governo do Estado; porém, ou de avó, tendo como único compromisso com a
esse aumento de arrecadação não é traduzido em be-

vida um banho de sol pela manhã.nefícios para a população, pois as poucas obras exis-
tentes em Rondônia são a maioria de responsabilida- O bloco veio crescendo ao longo dos últimos
de do Governo Federal. Outro fato que também abor- anos: a cada exibição no carnaval da cidade cresce o

d · , falta de aça-o do Go número de participantes, que vêem nos foliões da ter-rece.o povo ron onlense e que a -
ceira idade exemplo a seguir. Ano passado, foramverno do Estado sempre é justificada pelo Governa-
1.200 participantes; este ano, 1.500; e a previsão é dedor atual, que diz que a culpa pelo caos em que se en-
que no próximo carnaval serão 2 mil integrantes da

contra Rondônia foi a péssima administração feita terceira idade.
pelo ex-Governador. Esta justificativa é rechaçada pe-
los rondonienses, pois a atual administração já está É salutar, Srs. Deputados, a iniciativa. Só vendo
caminhando para o último ano de mandato; porém, de perto para se ter a dimensão da alegria dos famili-

ares de cada um dos foliões da terceira idade e perceaté agora nada foi feito de positivo para a população.
ber a importância social que a iniciativa alcançou. E

Diante das inúmeras reclamações da população há de se ressaltar que ela se expande, como na con-
rondoniense, verifica-se o desejo que aquele povo fecção das fantasias, que fica a cargo de cooperativa
tem de fazer mudanças profundas com relação aos de costureiras da cidade de Volta Redonda.
que ultimamente vêm comandando o destino do nos- Eles se tornaram um exemplo para todos nós,
so Estado, tendo em vista durante o período eleitoral demonstrando que a terceira idade não deve ser vista
venderem facilidades para a população, mas, após as com pena, mas, sim, com respeito. E que todas as ini-
eleições, mudam o discurso completamente, ou seja, ciativas que se tomam a favor dos idosos devem ser
aí só se fala em dificuldades. saudadas e ressaltadas. O Brasil precisa reaprender

Quero concluir este pequeno registro dizendo a gostar, a admirar e a respeitar aqueles que muito já
que continuaremos ainda este mês a fazer visitas a fizeram pelo País, por mais humilde que seja a função
vários Municípios do nosso Estado, para discutir os por eles desempenhada.
rumos das eleições deste ano, bem como os proble- Transmito desta tribuna o meu reconhecimento
mas de cada Município visitado. ao Prefeito Neto e ao jornalista Oscar Cardoso pelo

Era o que tinha a dizer. belíssimo exemplo. Sabemos que existem outros blo-
cos de terceira idade no Brasil e torcemos para queMuito obrigado.
muitos outros venham a surgir.

O SR. CARLOS NADER (Bloco/PFL - RJ. Pro- Aproveito ainda a oportunidade para parabeni-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e zar todos os colaboradores e cada idoso do Bloco da
Srs. Deputados, o carnaval já passou, mas me sinto Vida de Volta Redonda pela lição de dignidade e de
na obrigação de fazer, nesta Casa, o registro de movi- vida, pela alegria de viver, pela coragem de mostrar
mento que se vem tornando destaque na cidade de publicamente, com a energia que o carnaval possibili-
Volta Redonda, sul do Estado do Rio de Janeiro. ta, que terceira idade não é sinônimo de velhice sem

Há cinco anos, numa iniciativa do Prefeito Antô- amor, sem graça, sem sonhos e sem fantasias.
nio Francisco Neto e de um de seus principais asses- Muito obrigado.
sores, Oscar Cardoso, foi criado um bloco de enredo O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
denominado Bloco da Vida, instituição carnavalesca seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
formada, exclusivamente, por pessoas da terceira putados, venho a esta tribuna para relatar a história
idade. do Centro Municipal de Cultura Antônio Bez Batti, Tur-

Hoje, o Bloco da Vida é formado por 1.500 ido- vo, Santa Catarina.
sos, constituindo-se no maior do gênero no Brasil. E, A construção da segunda casa de alvenaria do
mais uma vez, abriu com louvor o carnaval de Volta Município de Turvo teve início em 1936, sendo conclu-
Redonda, levando ao delírio as milhares de pessoas ída em 1937 pela equipe de pedreiros Albino, Angelin
que lá estavam. e Cândido Trichês. A casa era composta por um só-
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tão, seis peças destinadas a residência, um banheiro
e um porão que funcionava como depósito de cereais,
mantimentos, vinhos e ferramentas. Ela está localiza
da na estrada geral que leva a Turvo Baixo, considera
do ponto principal e de referência para os visitantes.

O estilo da construção é o colonial italiano, com
um ponto no telhado a fim de poder sustentar a telha
francesa, exigência do proprietário, que se inspirou
na construções de caixas, também de colonização
italiana.

A casa passou a ser habitada pela família de
Antônio Bez Batti. Possuía, originalmente, um banhei
ro localizado abaixo da externa, com banheira de al
venaria e sistema de água corrente provido por bom
ba de ferro manual, que enchia a caixa.

Considerando-se envergadura da obra, este sis
tema de provisão de água era extremamente raro e
luxuoso.

A partir de 1984, o Conselho Municipal de Cultu
ra, num trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal
de Turvo, deu início à restauração deste marco histó
rico da colonização de Turvo, visando preservar sua
arquitetura original e resgatar a memória do Municí
pio e do povo turvense.

Com vistas à memória e à cultura dos imigran
tes, foram desenvolvidas várias atividades no sentido
de resgatar documentos e peças que se encontravam
em poder de particulares. Para abrigar as peças, cri
ou-se o Museu Lourenço Manenti, onde estão expos
tas mais de duas mil peças.

São três pisos voltados só para a cultura; no tér
reo, a Biblioteca Pública Angelo Rovaris, e, ao subir
os poucos degraus do primeiro piso, temos a impres
são de voltar ao passado. A história é relatada através
de peças, fotos e utensílios domésticos, armários e
camas dos pioneiros, que lembram uma típica casa
italiana.

Na Sala Virgínia Cechinel Bendo pode-se ver
objetos e pertences utilizados pela professora que ini
ciou a escolarização das crianças na Escola Mista do
Alto Rio Turvo, ligada ao Distrito, então Araranguá,
além de documentos, galeria dos ex-prefeitos e os
pracinhas da cidade que lutaram na Segunda Guerra
Mundial. Já no segundo piso, estão expostas cole
ções de moedas, fósforos, pedras e fotos dos casari
os antigos. Conta também com um abrigo externo
para peças de grande porte.

Hoje, o Centro Municipal de Cultura é um ponto
de parada obrigatória para os turistas e estudiosos.
Quero parabenizar o povo turvense pela iniciativa de
restaurar esse importante marco histórico do Estado
e, por que não dizer, do Brasil.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Prefeito Municipal, meu amigo Heriberto Shimidt,
pela excelente administração; parabenizando-o, es
tendo meus cumprimentos aos secretários e funcio
nários da Prefeitura, aos nobres vereadores, em
nome de seu Presidente, Edson Jair Dagostim, e ao
povo turvense, que fazem de Turvo um lugar bom de
se viver.

a SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revi
são de orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, em 1991, início de Legislatura, presidi
mos a primeira CPI do Narcotráfico desta Casa, que
teve corno Relator o nobre Deputado Moroni Torgan,
que também foi o Relator da segunda CPI, salvo en
gano, no ano de 2000. Pois bem. Naquela CPI, após o
término de seus trabalhos, quando do relatório final
do ilustre Deputado Moroni Torgan, foi feita a anexa
ção de projeto de lei de nossa autoria que pretendia
ditar a nova política de drogas para o País, trazendo
várias inovações e avanços.

Esse projeto foi amplamente discutido nesta
Casa, tramitou durante cinco anos na Câmara dos
Deputados. Aqui, formou-se uma Comissão de 32 De
putados que discutiram durante seis meses o referido
projeto, fizeram várias alterações, e, depois, um subs
titutivo do nobre Deputado Ursicino Queiroz foi apro
vado por unanimidade na Comissão.

Nesse ínterim, chefiamos uma comitiva de sete
Deputados, quando visitamos vários países da Euro
pa, desde aqueles que na época tinham uma política
mais repressora, como Espanha e Portugal, até ou
tros mais avançados, como Holanda e Suíça. Trouxe
mos subsídios, anexamos e adaptamos ao nosso
País o que julgávamos pertinente e o que tínhamos
observado nos países europeus.

Pois bem. Tal projeto, depois de tramitar, repito,
cinco anos, nesta Casa, foi aprovado por unanimida
de e enviado ao Senado. Naquela Casa, tramitou,
também, mais cinco longos anos. Passou duas vezes
pela CCJ, foi aprovado na Comissão, onde há ilustres
juristas, talvez os melhores até mesmo entre os me
lhores do nosso País.

Em seguida, levado ao plenário, foi aprovado
também com algumas emendas do Senado Fede
ral. Foi seu Relator o nobre Senador Ricardo San
tos, do PSDB do Espírito Santo, com quem discuti
mos, por três ou quatro reuniões, convidando al
guns Deputados mais envolvidos com a questão e
onde foram feitas várias mudanças que nos levaram
depois a aprovar, mais uma vez, por unanimidade, o
referido projeto.



Quero dizer também Sr. Presidente, que dia 16
de maio estaremos realizando nesta Casa sessão so
lene em homenagem aos 80 anos da Assembléia de
Deus no Estado de Rondônia e, em especial, na Capi
tal de Porto Velho.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Agnaldo Muniz, esta Presidência solidariza-se com
V.Exa. , reconhecendo o trabalho que essa igreja tem
feito, bem como as demais igrejas.

Esta Presidência, em nome da Casa, também
faz essa saudação, tão bem feita por V. Exa., ao ense
jo dos oitenta anos da Assembléia de Deus na Capital
de Porto Velho, no Estado de Rondônia.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra ao Sr. Deputado Dr. Gomes.

O SR. DR. GOMES (Bloco/PFL - AM. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje ocupo a tribuna da Câmara dos Depu
tados que acima de tudo é a Casa do Povo para regis
trar o trabalho meritório, em prol da Educação brasile
ira, desenvolvido pela Universidade Severino Som
bra, do Estado do Amazonas. A Instituição, criada
pelo ideal do saudoso educador e general Severino
Sombra, em mais de três décadas vem prestando re
levantes serviços nas várias áreas do conhecimento,
já tendo formado milhares de profissionais, muitos
dos quais são figuras de destaque da sociedade.

Na área da saúde, notadamente na Medicina 
profissão da qual me orgulho -, tem a Universidade
Severino Sombra ocupado lugar de destaque dentre
as Escolas Médicas do Brasil, tendo colocado desde
a sua fundação até o presente momento mais de cin
co mil médicos no mercado de trabalho.

A obra idealizada e desenvolvida por Severino
Sombra, de saudosa memória, é, por conseguinte,
digna de louvores e parabenizações pelo trabalho
que desenvolve. Inúmeros dos egressos da área mé
dica da Universidade Severino Sombra são profissio
nais respeitados, e muitos dos quais são festejados
professores da Medicina. E, dentre esses, simbolizo
como paradigma o Prof. Dr. Eurico Manoel Franco de
Azevedo, titular da Cadeira de Neurocirurgia da Uni
versidade Federal do Amazonas e meu exprofessor
nessa disciplina.

Várias famílias do meu Estado do Amazonas
têm seus filhos estudando na Universidade Severino
Sombra e muito se orgulham dessa escolha.
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Depois de todo esse tempo, dez anos, tramitan- dados e caravanas de toda a parte do País. Estou fa-
do no Congresso Nacional, foi levado à sanção presi- zendo este registro à Casa, porque é um evento histó-
dencial. rico.

Antes, tivemos ainda um encontro com o ilustre
general Alberto Cardoso, que na época presidia a Se
cretaria Nacional Antidrogas - SENAD, órgão que,
em princípio, da parte do Executivo, deve conhecer
melhor a área de prevenção às drogas em nosso
País.

Tivemos entendimento com S.Exa. acerca de
quatro vetos ao referido projeto. Mas, depois, para
surpresa nossa, o Ministério da Justiça levou-o ao
Presidente da República, que foi pressionado pelo Mi
nistério Público. Membros do Ministério Público, re
pressores e retrógrados, na minha opinião, levaram
vários outros vetos ao Presidente da República, e o
projeto teve cerca de 40% de todos seus artigos e in
cisos vetados por S.Exa.

No entanto, Sr. Presidente, permito-me ler o que
escreveu, na época de sua aprovação, a revista de
maior circulação nacional. Diz a revista: "A Câmara
dos Deputados aprovou na semana passada aquela
que pode ser a mais espantosa mudança de costu
mes no Brasil desde a aprovação da Lei do Divórcio,
em 1977. É o caso de um projeto de lei que põe fim à
pena de prisão para os usuários de drogas, sejam
elas a maconha ou as consideradas mais pesadas,
como a cocaína, a heroína ou o crack".

O art. 21 do nosso projeto foi também vetado por
S.Exa., o Presidente da República. Daqui a algumas
horas terei um encontro com o general Alberto Cardo
so e também com o general Uchoa, que atualmente é
o Secretário Nacional Antidrogas, para trazer um pro
jeto de lei complementar que possa preencher os va
zios deixados pelos vetos que mutilaram nosso proje
to original. Dentro da linha do diálogo entre o Legisla
tivo e o Executivo, tenho certeza de que vamos en
contrar um caminho comum em benefício principal
mente da mocidade brasileira.

O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer
o registro dos oitenta anos da Assembléia de Deus no
Estado de Rondônia. Para nós, isso representa um
marco. Há oitenta anos trabalhamos em prol da popu
lação, com centros de recuperação, com colégios,
com a Rádio Boas Novas, que tem sido campeã de
audiência na nossa Capital de Porto Velho.

Sr. Presidente, teremos dez dias de festas, co
meçando dia 23 de fevereiro e terminando dia 3 de
março, onde estarão presentes o Pastor José Wel
fington, Presidente Nacional das Assembléias de
Deus no Brasil, o Pastor Dionísio, várias outros convi-
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Ocorre que nos últimos dias a imprensa leiga O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
veiculou matéria relativa a um caso isolado de erro palavra ao Sr. Deputado Nelo Rodolfo.
médico, tentando insinuar a sua falha com a universi- O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Sem revi-
dade na qual esse médico se diplomou, a Universida- são do orador.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
de Severino Sombra. Isso, além de nada usual e re- gostaria de registrar a presença do grande Prefeito de
provável, reveste-se de uma inverdade, para não di- Rio Claro, Cláudio Mauro, São Paulo, que traz um
zer uma maldade, uma injustiça! Assim como nenhum convite a mim e a toda esta Casa para participar, nos
pai é capaz de constituir as personalidades ou os des- próximos dias 25 e 26 de março, do Seminário Inter-
tinos de seus filhos, nenhuma escola pode ser res- nacional de Economia Solidária, quando virão autori-
ponsável pelos atos de um dentre os seus milhares dades de vários países àquela cidade.
de egressos, principalmente quando essa mesma es- Sr. Presidente, é com muita alegria que vou par-
cola tem colocado milhares profissionais, dessa mes- ticipar do evento, representando nossa Casa, e convi-
ma categoria, no mercado de trabalho, com honorabi- do V. Exa. e os demais Deputados para assistirem a
lidade profissional reconhecida pela sociedade. esse seminário a ser realizado na cidade paulista de

As qualidades técnico-científicas da Universida- Rio Claro, pelo grande Prefeito Cláudio Mauro.
de Severino Sombra não podem, não devem nem Era o que tinha a dizer.
tampouco podem estar sendo colocadas em xeque O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
diante de um episódio isolado. As responsabilidades _ MA. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden-
civis e penais do médico Denísio Marcelo Caron, se te, Sras. e Srs. Deputados, o jornal Folha de S.Paulo
comprovadas de julgo procedente, além de lamentá- de domingo passado e a revista Época desta semana
veis pelas vítimas por ele causadas, são de responsa- trouxeram reportagens investigativas de grande valor
bilidades a serem apuradas pela Polícia e pelo Poder quanto ao esclarecimento da situação socioeconômi-
Judiciário. Querer imputar qualquer culpa à Universi- ca do Estado do Maranhão. Quero manifestar o meu
dade pelos atos insanos de um de seus exalunos é elogio aos profissionais de imprensa desses dois ór-
como querer responsabilizar o sofá por um caso de gãos de comunicação, pela árdua tarefa que levaram
adultério em flagrante! a cabo. Deramse ao trabalho de debruçar-se sobre

Aproveito esta oportunidade, na tribuna do Con- dados estatísticos oficiais, e esse seria o primeiro
gresso Nacional, para ratificar e enaltecer o trabalho ponto que gostaria de ressaltar neste meu pronuncia-
digno de louvores e parabenizações empreendido mento.
pela Universidade Severino Sombra. Nos programas de televisão do PFL veiculados

Sr. Presidente, solicito que a Direção desta em 10 de novembro de 2001 e em 28 de janeiro deste
Casa envie cópia deste discurso à Comissão de Edu- ano, atribuiu-se à administração estadual maranhen-
cação, Cultura e Desporto da Câmara dos Deputados se um conjunto de sucessos nos setores da educa-
e à Secretaria de Ensino Superior, do Ministério da ção, da geração de emprego e renda e no que diz res-
Educação, além da sua ampla divulgação nos perió- peito ao perfil da população como um todo. À luz das
dicos do Congresso Nacional. reportagens a que me refiro, esses pretensos pro-

Era o que tinha a dizer. gressos não passam de argumentos de retórica. O
analfabetismo funcional entre os maranhenses supe-

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente, ra a cifra dos 50%. O Maranhão perde para quase to-
peço a palavra pela ordem. dos os Estados do Nordeste e para a média brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V.Exa. O atraso é a marca do modelo equivocado, que já
a palavra. dura 36 anos, contabilizado o tempo em que o mesmo

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or- grupo oligárquico exerce o poder, sem interrupções.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, anun- Mais grave de tudo é constatar que o sanea-
cio à Casa que estou dando entrada a recurso solici- mento básico teve o seu pior desempenho. No Mara-
tando deliberação, em plenário, de projeto de lei de nhão, quase 40% das casas não possuem instalação
minha iniciativa que trata de incentivos fiscais à agri- sanitária. Ressalte-se, porém, que apenas 9% das
cultura orgânica, bem como encaminhando requeri- casas no Maranhão têm esgoto. É menos da metade
mento de informações ao Ministério do Trabalho e da taxa do Nordeste. Enquanto nessa região a queda
Emprego sobre denúncias de trabalho escravo infantil do analfabetismo na faixa etária acima de 15 anos foi
no Estado de Pernambuco. de 12,79%, no Governo Roseana Sarney caiu apenas
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9,15%. No saneamento básico e na educação, temos,
portanto, dois dos piores índices do Brasil.

Mas eu gostaria de destacar, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, que, ao tentar fazer passar
pela televisão a falsa imagem da modernidade de
uma administração, os marqueteiros se esquecem de
avisar à própria Governadora que não utilize o elogio
do escambo para contestar o quadro de fome que as
sola o meu Estado. O escambo, como sabemos, per
tence à pré-história da economia, sistema de troca de
bens utilizado por quem não conhece ou não possui
dinheiro.

Reportagens como essas engrandecem a im
prensa do nosso País, porque orientam a opinião pú
blica, desmascarando uma farsa. Denunciam os re
pórteres da Folha e os de Época que, quando é de
seu interesse, a propaganda da précandidata do PFL
manipula dados, escolhe períodos e décadas diferen
tes, seleciona informações segundo aquele já conhe
cido método que preconiza a máxima "0 que é bom a
gente mostra; o que é ruim a gente esconde".

Edic;ae> "1'96 ""1810212002

Conhecer por dentro

Eu faria apenas um reparo, Sras. e Srs. Deputa
dos, Sr. Presidente: que a próxima reportagem tenha
início por uma visita surpresa a qualquer uma das de
zoito Gerências Regionais, freqüentemente mencio
nadas como modelo de reforma administrativa dinâ
mica a ser seguida nos outros Estados brasileiros. Lá,
em qualquer ocasião, poderão constatar que nada
ocorre, que nada funciona, o Poder Estadual é ausen
te, e disso decorrem grande parte das mazelas do
nosso povo.

Solicito, Sr. Presidente, que sejam transcritas
nos Anais desta Casa as íntegras das matérias da
revista Época e do jornal Folha de S.Paulo supraci
tadas, com os meus agradecimentos e de todos os
maranhenses que acreditam na liberdade de im
prensa e no compromisso de ética dos jornalistas no
exercício de sua nobre profissão.

Muito obrigado.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR
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performance: "Trata-se apenas de crescimento vegetativo. além do
resultado de frágeIs processos de urbanizaçao·, Os números do
censo que jogam o Maranhão para baixo, sem dúvida, são bem mais
fartos, e por ISSO Oliveira não tem dúvlaas sobre o descalabro
maranhense.

Fevereiro de 2002

"Ficam só falando de desgraças, mas há coisas positivas que não se
vêem em outros lugares". reclama a governadora. Como exemplo,
saca mais uma estalistica: "No Maranhão, 80% das pessoas têm
casa própria". Numa viagem entre São Luis e Barreirinhas. na
estrada inaugurada pelo governo para facilitar o acesso aos
fabulosos Lençóis Maranhenses, não é dificil conferir Que o
problema, no caso, é a qualidade das moradias. Ao longo desse
percurso turístico, para cada dez casinhas de barro, contam-se duas
ou três de madeira ou alvenaria. O Maranhlío pobre não se esconde
de ninguém. Em pleno centro da capital há palafitas - terríveis como
quaisquer palafitas de outras cidades nordestinas. Numa delas vive, há 40 anos, José Raimundo dos
Santos. 25 filhos, oito ainda morando com o pai. Conhecido como Zé Roxo, ele vacila apenas um minuto
para declarar qual é seu sonho de consumo. ·Uma coisa que eu pudesse ter agora para melhorar a vida? É
uma caçamba de barro para jogar aqui debaixo dos barracos.' Muitos meninos que servem de guia aos
turistas nos Lenç6is moram nas casas de pau-a-pique que se vêem pelas trilhas. Ali, à noite. eles só têm a
luz da lamparina.

A origem dessa miséria também pode ser polêmica, mas há dois aspectos que, juntos, explicam muita coisa:
demografia, que pertence ao reino dos fenômenos naturais. e concentração de terras, que é do mundo das
políticas públicas. Na década de 50. enquanto as taxas de crescimento populacional perdiam fôlego em todo
o Brasil (2.99%). incluindo o Nordeste (2,8%), o Maranhão andava na pista contraria. saltando dos 2,55%
para 4,5% em 1960. O Estado recebia batalhões de retirantes nordestinos. enxotados por administrações
locais ou estrmulados por políticas de desenvolvimento.

o segundo movimento veio anos depois com um brutal processo de concentração rural. Cerca de 90% das
terras propiCias à agricultura no Maranhão pertenciam ao Estado quando o governador José Sarney (1966.
1971 I, no penúltimo ano de seu mandato, aprovou a Lei no 2.979. que permitia que tosse requerida a posse
de áreas devolutas de até 3 mil hectares. Com um detalhe: a lei maranhense. ao contrario de legislações
similares do pais, possibilitava a criação de 'consórcios' em propriedades vizinhas. Estava iniciado assIm um
JOS mais espetaculares casos de grilagem cartorial já testemunhados no pais.

A MISÉRIA MARANHENSE

o Estado tem os piores indices de desenvolvimento humano do pais,
comparáveis aos de pobres paises africanos apesar da natureza generosa

ARENDA 00 ElADO
• Parcela da população Que vive abaixo

da linha da miséria (RS 80 por mês)

• Chefe:; de família que vivem com
menos de RS 150 por mês

• Chefes de família que vivem com mais
de R$ 3 mil pot mês

PIS PER CAPITA (em R$)

62,4%

55,3%

1%

- 11994.Sto.
MARANHAO 1997 _1.389

5.413
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" INDICADORES SOCIAIS
Taxa de·mortaUdade fnfantll- em %

Marenhio.·

Piauí

Idosos que ganham menos
de RS 90'por mês - em %

Maranhão "31,1
Plaui",21,&

Brasil _ 21,6

RENDIMENTO MÉDIO (em R$)
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FEITOS DE ROSEANA

Crescimento da renda média arbana Educação

• Aumento da eduCaçí10 para jWl!RS e acIu\lOS 138%

• Aumento das mattrcutas no ensino m6dio 96%

53%

30,7%

351
:', ~~f'

População atendida por coleta de lixQ

População atelldida por água ~ncanada

19U••
2000

Crescimento do PIB

0.... 1991

51%- deZ poIItos acimll da média brasll&lrll

Quinto maior do paia (de J.998 para 1.999}

, Reteita estadual .

Cr~timento real de arrecadação HlÍmero de assentamentos: 560

2000

2001

u%· • 100 famlllas por 8uemamento

• Ãrea total: 2.500 hec1ares
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Sarney não chegou a colocar a lei em prática. Mas seu sucessor, Pedro Neiva. indicado por Sarney e
abençoaoo pelas mIlitares, usou e abusou dela. No fim. 4 mllhôes de nectares de terras públicas acabaram
alienados. numa reforma agrana pelo avesso. Hoje, há pouco mais de 10% de áreas devolutas na Estado.
Com.a permissão dos consórCIOS, eram formadas cooperativas fantasmas de mais de 100 mil hectares que
vendiam essas Imensas propriedades até por anuncias classificados dos jornais do Sul.

No Maranhao, 14 latifúndios possuem 1.6 milhão de hectares. As propriedades entre 10 e 100 hectares
somam 2.3 milhões de hectares, ocupadOS por 54.400 familias. Milhares delas não têm nem isso, a que
torna as lavouras Inviáveis. Joslmar Coelho de Souza, de Pastos Bons, ao sul. não mede a terra em
hectares, mas em "tarefas". Junto com oito irmãos, lavrou 10 "tarefas" (cerca de 3,5 hectares) e colheu 3 mil
quilos de jenmum. O preço está baixo, R$ 0,10 o quilo, mas mesmo assim não apareceram compradores e o
produto ameaça perecer.

Na CIdade de Pinheiro, a 20 minutos da casa acanhada em que, em 1930, nasceu José Sarney (hoje
transfOrmada em museu), João do Carmo. de 42 anos, também aguarda compradores. Não há transporte
para chegar até os mercados. Ele acha que garante a prODução de dez panelros de farinha por mês,
vendendo cada cesto, de 30 quilos, a R$ 25. Carmo vive num lugar sem saneamento, sem energia elétrica e
jamais ouviu falar em Bin LaClen.

Não é o caso de Osvaldo Pereira de Sá, de 61 anos, que mora em Nova Iorque, município de 4.400
habitantes, uma escola secundária e nenhum hospital, na divisa com O Piauí. "Aqui é tudo pacato, não existe
terrorista", brinca. Ele encara uma área de 16 "tarefas". mas também não anda animado: "No trabalho de um
dia não esta dando nem para tirar a diária". Uma "diária", ali, é coisa que não passa de R$ 5. Dois filhos de
seu Osvaldo preferiram tentar a sorte nas matas do Pará, colaborando para mais uma cruel estatística: o
Maranhão VIrOU exportador de pobreza - pior. de mão-de-obra escrava.

No ano passado. 70% dos 1223 trabalhadores libertados no Pará pelo Núcleo Móvel de Fiscalizaçao do
Ministério do Trabalho e pela Policia Federal eram maranhenses. Pegavam pesado, em condições
selvagens, para pagar "dividas" por comida rala e hospedagem em barracos. O delegado regional do
Trabalho, Lourival Cunha, calcula que 31 % de toda a mão-de-obra escrava identificada na AmazOnia tenha
saido do Maranhão.

E boa parte fez o caminho inverso do progresso: "Os trens da Vale do Rio Doce levam minério até São Luís.
pela Ferrovia de Carajâs, e voltam com miseráveis", diz Roberto Smeraldi, da ONG Amigos da Terra, oue
estima em 200 mil o número de maranhenses no Pará e 80 mil em Roraima, a maioria derrubando mi '. A
Amigos da Terra torce para que a Amazônia "não vire um Maranhão", onde só há remanescentes florestais.
Na localidade de Pequia. perto de Açailândia. numa estaçao ferrOViária da Vale onde jornalistas só entram
acompanhados de seguranças, os migrantes podem ser contados ás centenas. "Estou topando qualquer
trabalho", anuncia Gil Souza da Silva, de 18 anos, olhando o Imenso comboio que chega á estaÇáo. Ele
pagou R$ 5.50 pela passagem mais barata até Marabá, no Pará, e confia que, pelo menos, conseguirá
trabalho "puxando lenha" para as carvoarias.

O governo de Roseana adrninistra hoje 560 assentamentos, com o que praticamente acabaram os conflitos
no campo. O novo problema do Maranhão é ter virado alternativa para os traficantes de maconha de
Pernambuco. Na nordeste do Estado, próximo ao Rio Gurupi, em locaiS de diflcil acesso. a Policia Federal
destruiu 1,1 milhão de pés de maconha no ano passado. A mão-de-obra é farta para os traficantes. Um
agricultor que trabalha nas terras da norte dificilmente ganha mais de R$ 3 por dia. Plantando maconha, leva
R$ 15 - sem ter aumentado em quase nada os perigos que jâ corre na vida.

Tragédias maranhenses são explicadas pela governadora Roseana Sarney como resultado de anos de
descaso federal, o que não deixa de ser verdade. Ao contrário da voz corrente do Brasil desenvolvido. os
Estados do Norte e do Nordeste não foram sempre sanguessugas de dinheiro público, a inventar secas e
flagelos espertalhões. Até a Primeira República, pagavam mais impostos que os Estados ricos, financiando,
aSSim, a progresso do Sul e do Sudeste.

"No Maranhão o passado nunca passa", ensina o historrador Marco AntOnio Villa, um especialista em
estudos nordestinos. Ele atribui grande parcela de responsabilidade pela pobreza atual às oligarquias
estaduais. Descoladas do debate nacional ao tango da Históna, com dedicação exclusiva às violentas lutas
regionais. essas oligarquias "petrificaram" a exclusão. segundo ele. "O Maranhão se notabilizava por chefes
polilicos dominadores, mas sem relevância nacional", afirma. A descrição que Villa faz dos oligarcas parece
saida da boca do personagem Francelino ProCOplO dos Santos, o Coronel Javali. do livro Norte das Aguas.
do escrilor José Sarney. O Coronel Javali explicava Que a politica maranhense sempre se apequena,
"montada na realidade das ambições locais".

O grande cacIque maranhense, até o desabrochar de José Sarney, foi Vitorrno Freire. De perfil truculento,
chefe do PSO local, ou de qualquer outro partido Que lhe conviesse no momento. Vitorino marcou o
Maranhão das anos 30 ate a década de 60, sem ter papel expressivo no cenáriO brasileiro. Quando morreu,
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em 1977. era um homem de posses modestas.

José Sarney surgiu como promessa de mooernidade e progresso. no figurino "bossa nova" da velha UDN. E
fez uma trajetona profundamente distinta aa de Vitorino Freire. em estilo e vulto. Construiu um império que
não se baseia no latifúndio. como mandava o padrão do coronelismo. Boa parte do domlnio de sua familia
advém dos controles na area de comunicação. Sarney possui quatro emissoras de televisão que
retransmitem a Rede Globo, 14 estações de radio e o diário de maior circulação, o moderno O Estado do
M8ranháo. A oposição tem voz num bravo e solitário veículo. cUJO nome já define seu alcance diante das
tropas de Sarney: o tradicional Jornal Pequeno. da familia Bogea.

EXPORTAÇÃO: DE' ESCRAVOS
Número detraba'hadores~lIbertados

por Esfa4fope'ó'NtiCleo,M6ve'·de
Fiscs'lzaçátJ -200.1

Parã*
Espfrlto santo
Maranhão
Mato Grosso.do Sul
Tocantins
Plauf

oem a influência dos Samey. no poder desde que se elegeu, em 1965. quase nada aconteceu no Maranhão.
~oseana. que não se considera parte de uma oligarquia, é apOiada por 210 dos 217 prefeitos. No Tribunal
de Contas do Estado, quatro de seus sete membros têm relações familiares com Samey, o que ajuda a
aprovar, sem retificações. as contas do governo. Até no Judiciário os parentescos se fazem presentes: a
última desembargadora nomeada. furando a fila do Tribunal de Justiça, foi Nelma Sarney. cunhada do ex
presidente. O domínio extravasa o mundo institucional. Do mesmo modo que o falecido compositor. ~ão do
Vale, autor de "Carcará", era amigo entusiasmado dos Sarney. o poeta maranhense Ferreira Gul1ar, de
passado comunista. integra a torcida pela familia: "Tenho muita simpatia por Roseana, que vi pequena", diz
ele. "É uma pessoa legal e faz um bom governo no Maranhão."

Com quase oito anos ocupando a cadeira de governadora, Roseana Samey tem uma obra para mostrar. Fez
estradas. ampliou a rede de energia elétrica do Estado, economizou R$ 170 milhões extinguindo estatais.
conta com o mesmo numero de funcionarias públicos Que haVia em 1991. Também aumentou a parcela de
recursos próprios na receita estadual e inventou uma reforma administrativa que substitui secretários por
"gerentes". Se somado o tempo de poder de seu pai, são 36 anos, o que daria ainda mais espaço para a
lista de realizações. Nesse periodo. a Coréia do Sul deiXOU de ser um pais subdesenvolvido para tornar-se
protagonista do comércio internacional. E o Ceará e o Piauí, à custa de algum trabalho. abandonaram o
posto de Estados mais pobres do pais. repassando-o ao Maranhão. Entre 1992 e 1999. o Piaul fez o número
de seus trabalhadores com carteira assinada saltar de 1,8% para 9.14%. O Maranhao foi mais modesto, de
1,9% para 6.4%. O rendimento médio dos cearenses melhorou 66.5%, de 1991 a 2000. O dos maranhenses,
51,1%. A rede de saneamento basico para os 40% mais pobres da população do Ceara chegava a miseros
4,2% em 1992. Passou a 7.6% em 1999. No Maranhão. ao invés de crescer, caiu: de 3,2% para 2,6%. O
problema da miséria não é apenas sua existência - mas sua perpetuação.

o dono da caneta

Murad é o número um na "república dos gerentes"

No Maranhão todos sabem
que ha um sinal seguro para
definir se algo interessa
mesmo ao governo do Estado
e, portanto, está andando.
Basta conferir se chegou as
mãos do gerente de
Planejamento e

Edu Lop&sIÉPOCA
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Desenvolvimento Econômico,
Jorge Murad. Se o assunto
não está com ele, melhor
esquecê-lo. Murad é
onipresente. Sua gerência
concentra 40% do orçamento
estadual e os demais 60%
precisam de sua assinatura.
Em quase oito anos, o
governo da esposa. Roseana
Sarney, aceitou uma única
vez uma emenda ao
orçamento enviado à
Assembléia, por tratar-se de
erro grosseiro. Ex.ceto esse episódio, os aliados votam o
orçamento fechado, rejeitando até emendas que eles mesmos
propõem.

Homem discreto, competência respeitada até por adversários,
Murad economiza apariçOes públicas. Mas quando participa de
uma entrevista da governadora, junto com outros dois gerentes, é
o únIco que interrompe com naturalidade as respostas de
Roseana, acrescentando dados precisos que carrega na ponta da
língua. O supergerente tem uma argumentação convincente e
metódica, e é capaz de falar sobre qualquer área da
administração.

A eficácia de Murad no governo é tão afamada quanto sua
impaciência e seu gosto pelo mando centralizado. Ele acha que
Roseana levou as graças da modernidade ao Maranhão. "O
importante é que a inércia está quebrada", diz. "Ainda
necessitamos melhorar nossa capacidade de geração de renda."
Jorge Murad foi envolvido e liberado pela CPI da Corrupçao. em
1988, quando era secretário particular do presidente Sarney,
acusado de intermediar verbas para o Maranhão. É filho de família
rica. os Duailibe Murad, que sempre tiveram negócios próximos do
governo do Estado. Da família vem também uma de suas
principais dores de cabeça: o irmão Ricardo, apelidado de Trator.
ex-deputado federal pelo PFL. Ricardo Murad era candidato a
assumir o governo do Estado quando Jorge recasou com
Roseana, após cinco anos de separação, tornando-o inelegivel.
Entendeu que havia ali um complô para alijá-lo do poder e passou
a liderar a oposição aos Sarney, pedindo até a anulação do
casamento do irmão. Trator já foi chamado de "Pedro Collor",
mesmo sem ter conseguido ainda êxito algum nos ataques.

Fevereiro de 2002
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Desafios na fronteira
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Na região de Balsas, grandes fazendas aumentam a produção e inauguram novas relações
politicas com o governo

Quem chega a Balsas tem a sensação de estar entrando em Goiás. Campos
sem fim de Sala, maquinas agrícolas na linha do honzonte. pivõs de irrigação.
aviõezinhos fumigando plantações. planuras de cerrado que já têm Jeito de
provlsorias - a agitação do lugar indica que, em vez daquelas matas
retorcidas, logo haverá ali ainda mais soja. mais milho, frutas, algodão e
grandes fazendas. Balsas fica no sul do Maranhão. Faz parte de uma nova
fronteira agricola que começa no cerrado do Tocantins e se espalha pelo
oeste do Piaui até as terras maranhenses, ponto mais próximo de um porto
marítimo que está em posição estratégIca para atingir os mercados
americanos e europeus. O Porto de ltaqui, em São Luis. é o mais bem
localizado do país e assumiu o terceiro lugar na movimentação de cargas.

"Aqui é uma terra aonde se chega só com o CPF para começar vida nova".
diz Idone LUIZ GroUi, dono de 1.400 hectares de soja, 170 de arroz e mais
500 pés de abacaxis irrigados. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. como
tantos outros agricultores que se instalaram em Balsas junto com
catarinenses, paranaenses. goianos e. em menor número. pioneiros de
outros cantos do pais - todos chamados indistintamente de "gaúchos" pelo
povo local.

A terra é boa e barata. Por cada hectare de cerrado bruto se pagam. em
média, R$ 440, valor equivalente a 20 sacas de soja. Em Goiás. 1 hectare de cerrado limpo vale de R$ 4.400
a R$ 5.500 (de 200 a 250 sacas). Apenas 15 anos atrás. as terras na região de Balsas tinham cotação de
uma saca de soja por hectare, nada além de R$ 22. Quem chegou na frente ri à toa: os indicadores da
expansão agrícola ali são superlativos e a produtividade dos campos de SOla supera os 3 mil quilos por
hectare. enquanto a média brasileira fica em 2.500 quilos por hectare. Como no Maranhão a vanação de luz
entre as estações não ultrapassa 15 minutos. os homens são senhores do tempo. Escolhem o melhor
periodo de plantio e colhem no contrapé da safra brasileira. garantindo preços melhores.

Há pesos pesados por trás desse desempenho. O grupo gaúcho SLC, que vendeu sua fábrica de máquinas
agricolas para a americana John Oeer, é o dono de três fazendas no Maranhão. Uma delas. a Parnaíba, na
Serra dos Penitentes, tornou-se modelo, com 13.400 hectares plantados (soja, milho e algodão) e um,,
produtividade recorde de quase 3.500 quilos por hectare. A Cooperatíva Batavo, do Paraná, é ainda maior:
23 mil hectares de terras divididos entre 42 associados.

A atividade frenética dos -gaúchos" preocupa. Esses
agricultores que rodaram o pais e sofreram para domar solos
menores e mais difíceiS não pensam duas vezes. ·Vão abrindo
campo e enfiando sOJa de qualquer jeito·, reclama a
paranaense Gisela Introvini, agrônoma responsável pela
Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação
Norte (Fapcen), em campanha para evitar a praga da
monocultura.

Muita gente segue o caminho da diversificação. Mauricio
Taques possui 4 mil hectares, nos quais produz 20 mil
toneladas de grãos (60% de sOJa, 40% de milho), além de um
pouco de arroz. Não tem do que se queixar: em três anos lerá
multiplicado por três seus campos, lavrando um tolal de 12 mil
hectares.

Esse novo Maranhão que surge pelo sul carrega problemas, como o baixo índice de fixação populacional,
pois a soja emprega pouco. Traz também o Impacto de diferenças culturais ao Estado. As chamadas
"classes produtoras" são feitas de gente sem muito apreço pelo poder público e seus salamaleques. Têm
orgulho declarado de -tocar as coisas" por conta própria, como no caso da Facpen, a fundação de pesquisa
que virou referência nacional. Ela faz as vezes do governo na assistência técnica ao campo, substituindo
funções da Emater, estatal extinta por Roseana Sarney.

Em Balsas se reclama alto. sem dissimulação, por mais estradas, energia, estrutura para armazenamento e
apoIo a atividades agroindustriais. "O governo do Estado faz muito pouco e o municipio nada', diz o
administrador do SLC. Luis Fernando Schuch. Os fazendeiros não demonstram empolgação com uma
eventual candidatura de Roseana Sarney à PresidênCia. O nome recorrente é o do gaúcho Pratiní de Moraes
- provavelmente só numa reunião de pecuaristas de Bagé, no Rio Grande do Sul. se ouviria mais apoio ao
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ministro da Agricultura.
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Torcendo o nariz para a administração estadual. muitos fazendeiros da região integram a campanha pela
criação do Estado do Maranhão do Sul.

o conto de Salangõ

o Teu investiga obra de IrrIgação por desperdício de dinheiro
público

Uma terra encharcada de 5.016 hectares. em que já foram
mergulhados R$ 68,459 bilhões, tomou-se a estrela entre as oito
obras investigadas no Maranhão pelo Tribunal de Contas da
União. O Projeto de Irrigação Salangô, iniciado em 1992 para
assentar 845 famílias de agricultores de sao Mateus. tem um
problema singelo: irrigou uma área alagada. onde chovem 2 mil
milímetros anuais. Depois de dez anos. Salangô não produz
praticamente nada além de dívIdas para 100 famílias que caíram
no conto de que possantes bombas regulariam por macroaspersão
e inundação lagos e rios da região, garantindo três safras de arroz
por ano e frutas à vontade. Hoje, o pouco de arroz que vinga em
Salangõ precisa ser colhido de canoa.

Tem sido dificil achar pais para Salangã. ·Se fosse comigo, o
projeto não teria sido iniciado, tanto que ameacei devolvê-lo ao
governo federal", diz Roseana Sarney. A governadora acha que.
esquecendo a fruticultura e ficando s6 com o arroz, ainda há
salvação. Os agricultores não acreditam mais. "Antes não
tlnhamos nada. agora lemos dívidas·, resume um dos Hderes da
comunidade de Água Preta. Francisco Souza. de 39 anos. mais
conhecido como Mão de Ouro. apelido herdado de uma espécie
de macaco das redondezas.

Quando as obras começaram, no governo de Édson Lobão.
estavam orçadas em R$ 25.9 bilhões. Com Roseana foram
recebendo correções. até chegar ao rombo atual. A Coesa
Engenharia. da empreiteira OAS, tocou o projeto. A oposição na
Assembléia quer uma CPI, lembrando que a Coesa foi a principal
doadora (R$ 300 milhões) para a primeira campanha de Roseana.
Por enquanto só conseguiu seis assinaturas. a mesma marca de
qualquer pedído de CPI já proposto na Casa. Os outros 36
deputados são aliados incondicionais da governadora.

De olho nas contas

Outras obras em que o TeU encontrou irregularidades

Rodovia BR 135

Rodovia BR 226

Rodovia BR 240

Saneamento da Lagoa dos Jansen

Adutora Italuís

Irrigação da Baixada Ocidental

Irrigação do Tabuleiro Ocidental
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Em Codó, autodefinida como a "capital mundial da feitiçaria". os tambores marcam o ritmo
da campanha eleitoral

Mestre Bita do Barão de Guaré é o pai-de-santo mais bem-sucedido, respeitado,
amado e temido do Maranhão. Vive a 290 quilômetros de São Luis, em Codó,
cidade Que se mlitula "capital mundial da feitiçaria", Existem ali, para uma
população de 111 mil almas. 260 terreiros de umbanda e mais de 200 "mesinhas"
informais. Mestre Sita se apresenta como "comendador da República", exibindo a
comenda que ganhou em 1988 do então presidente José Sarney. Os rituais
praticados por ele diferem da umbanda tradiCionaL Não cultua "espíntos", por
exemplo, mas "encantados", "Sabe quanóo um barco, sem mais nem menos,
some no mar?", pergunta. "São os encantados."

Foram "encantamentos" que pintaram o pano de fundo de um bom romance do
escntor José Sarney, O Dono do Mar, livro cheiO de histórias sobre navios que
afundam e voltam nas noites gemendo assombrações entre as ondas. Com
razão. a obra acabou considerada um belo exemplar de "realismo mágico" por
gente de peso como Claude Lévi-Strauss, Jorge Amado e Darcy Ribeiro.

Em Codó, surrealismo é mato. Das brenhas da cidade, na Ribeira do ltap/curu,
saiu o terecô, culto afro-braSileiro desenvolvido no local por uma horda de
escravos que chegou para trabalhar nas lavouras de algodão e ainda servir de
exército contra Indios barra pesada que Incendiavam as fazendas. O primeiro
branco a pisar em terras codoenses (1719), padre João Villar, foi trucidado a pauladas pelos índios urubus
que pretendia catequizar. Em 1873, 15 anos antes da abolição da escravatura, haVia 6.550 escravos em
Codó, uma enormidade.

Mestre Sita virou uma instituição. Recebe verbas estaduais para promover a grande festa dos orixas, que
dura uma semana inteira de agosto. Há dIstribuição de comída. passeatas e, à meia-noite do dia 13. dia feio,
o ponto alto: o esperado "cruzamento da corrente direita com a esquerda", comandada pelo exu Tranca Rua
das Almas, um dos clássicos de Sita. Em 1999, o governo do Estado enviou R$ 20 mil para ajudar a
celebração popUlar da Tenda Espirita de lemanjã. terreiro do pal-de-santo-comendador. Em 2000, foram R$
50 mil e, em 2001, R$ 60 mil. Roseana Samey diz admirar Bita e conta que "uma vez" esteve por lá. Desse
encontro ficou a foto com ela que Mestre Sita mandou emoldurar na entrada de seu terreiro.

Mas as relações com os Sarney não são assunto sobre o qual Mestre Sita gosta de falar. Acredita que seu
nome só andou aparecendo na Imprensa do Sul para prejudicar Roseana. Também ficou magoado com os
-elatos de suas aparições demoniacas e supostas malas de dinheiro vivo presenteadas por politicos locais.
"Sou filho de Deus, devoto de sao Francisco". argumenta.

eooó
Habitantes

Hospital público

Leitos

Médicos que atendem pelo SUS

Escolas públicas - ensino fundamental

Escolas públicas - ensino médio

111 mil

218

33

270

3

A tenda de Mestre Sita é um templo de sincrel/smo. O terecô. no passado repnmido pela polícia por feitiçaria
e curandeirismo, loi agregando influênCias de várias correntes para ser aceito como religlao. Os santos
originaIS dos terecozelros não operavam por remuneração nem eram divididos em bons e maus. Todos
podiam fazer maldades por birra, simpatias ou particular senso de justiça, como qualquer mortal. Isso
mudou. "Na Guíana Francesa é que vi a coisa mais parecida com meu trabalho", conta Bita. "Muitos por ai
dizem que mexem com a linha esquerda - a diferença é que aqui se faz mesmo."

Wilson Nonato de Souza, o Mestre Sita, tem 89 anos. embora pareça um homem de 50, bem conservado,
exceto pelo sutil embaçamento dos olhos. Conta que começou a "virar outra pessoa' aos 5 anos: "As vezes
eu era o Bita, apelido que quer dizer bode, outras, o Barão de Guaré (um dos encantados da mata)".
NaSCido paupérrrmo, hoje está bem de vida. "MUita gente inveja minhas posses, mas eu trabalho". diz. Para
explicar a mlséna da cidade. ele se vale dos mesmos argumentos - ouvidos amiúde pelo Maranhão - das
conversas de proceres políticos. "E a preguiça", resume. Jogando nas costas do povo a culpa pelas mazelas.
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o prefeito de Codá, Ricardo
Archer (PMD8), prefere uma
sentença mais comportada,
apontando o Oedo para
"problemas de educaçao",
como se tivesse sido uma
opção rotineira para qualquer
codoense relaxar nos
estudos. "Aqui uma mulher
boa para casar era aquela
que quebrava 10 qUIlos de
coco de babaçu por dia",
afirma ele. Carioca, de 50
anos, Archer foi casado com
a atriz Sandra Bréa, em sua
particularmente gloriosa
década de 70, quando levava
vida empresarial discreta no
Rio de Janeiro. Morou em
Codá dos 2 aos 13 anos e
retornou em 1980, para
cuidar de negócios da familia.

"Nós éramos donos de toda a
cidade", conta. Se nao eram de toda, eram de quase toda: a história de Codá se confunde com a da dinastia
d:l prefeito - sobrinho de Renato Archer, democrata corajoso, honrado político do PMDB e ministro da
Ci3ncia e Tecnologia de Sarney. O século passado, que terminou com Ricardo Archer no comando do
...\.micípio. começou marcado pelo patriarca da família, Sebastião Archer, seu avô. Em 1908, ele se mudou
da capital para Codá, contratado para gerenciar a Companhia Manufatureira e Agrícola do Maranhão,
orgulho de :..:n Estado que, na virada do século, tinha um parque industrial de apenas 27 fábricas. Sebastião
Archer acabou dono da Manufatureira, tomou-se próspero fazendeiro e se firmou como um dos principais
coronéis maranhenses. Aliado do maior cacique político de então, Vitorino Freire, chegou a governador
(1947-1951) e senador

o neto Ricardo Archer é aliado de Roseana. Não se sente confortável com a fama da ·feitiçaria" de Codá,
mas empresta os serviços de alto-falantes da prefeitura para anunciar as sessões gratuitas de Mestre 8ita,
regozija-se com os turistas atraidos pelo pai-de-santo e sabe que ali as campanhas politicas só prosperam
com as bênçãos dos tambores.

A Manufatureira e as lavouras de algodão quebraram no fim dos anos 50. Hoje Codó. quinto municipio do
Maranhão, vive da extração do babaçu, de algumas fazendas de gado e arroz e uma atividade comercial e
industrial modesta. O prefeito Archer o considera "próspero" e "parte de um Nordeste que se transforma em
eldorado".
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"Ninguém passa fome"

Quinta-feira 21 01401

A governadora Roseana Sarney não vê relação entre miséria e oligarquias e atribui sua
formação política à escola pública

No magnifico Palácio dos Leões. do século XVIII. com vista para
acompanhar o mOVimento de marés de 7 metros. capaz de trazer o
mar para bem perto e depois distancia-lo por uma plan ieie de areia e
lama, Roseana Sarney dá expediente. O local serviu como forte para
os colonizadores franceses. fundadores de São Luís. que sonharam
transformar a cidade em capital da França Equinocial. Eles
conseguiram Iicar três anos por ali, e acabaram expulsos pelos
portugueses. Em 1641 a fortaleza foi habitada por aventureiros
holandeses - num domínio de apenas três anos também - até que
Portugal retomasse a fogo a Ilha de São Luis. Roseana está no
Palácio dos Leões há quase alto anos. E gostaria de Iicar mais: 'Se
pudesse haver re-reeleição.. .", suspira. "Adoro este trabalho."

Parte do palácio está em reformas e por isso ela não mora lá,
preferindo a casa dos Sarney na Praia do Calhau. Mesmo assim, há
um certo ar doméstico nos Leões, com a netinha da governadora.
Femanda. de 3 anos, correndo à vontade pelas salas de pé-direito
altíSSimo. A avó materna de Roseana, Dona Vera, de 92 anos,
conduzida por uma enfermeira. passeia em cadeira de rodas no
jardim interno antes de ser levada para seu quarto. montado com
cama e equipamentos hospitalares.

Roseana é simpática e afável. Vaidosa, acha que um leve inchaço aeima do olho esquerdo, causado por
picada de ;nseto, pode prejudicar a sessão de fotografia e providencia uma rápida maquiagem para enfrentar
as lentes.

ÉPOCA - Qual é a origem da miséria no Maranhão?
Roseana Sarney - E: a distância dos mercados e os poucos investimentos federais no Estado, ao longo da
História.

ÉPOCA - As estruturas oligárquicas, que marcaram por muito tempo a politica estadual, não têm
nenhum papel nisso?
Roseana - Nâo vejo essa relação. O que era o Maranhão do passado? Escravos e algodão. As indústrias
têxteis foram embora. Até 1998 nossa população rural ultrapassava a urbana. HOJe a população do campo
representa 40%. ainda uma das maiores do pais. Isso torna muito difieil levar a todos os maranhenses o
padrão dos serviços públicos. Mas, aqui no Estado. você vai ver pobreza, não miséria.

ÉPOCA - Vimos miséria. governadora.
Roseana - Miséria não. pobreza.

ÉPOCA - Era miséria, governadora.
Roseana - Onde?

ÉPOCA - O pior foi entre as cidades de Caxias e Cod6.
Roseana - to, aquela região talvez seja a mais difícil.

ÉPOCA - A uns cinco minutos daqui do palácio também existem aquelas palafitas no Rio Anil, coisa
braba.
Roseana - Bem, ali o problema é que o prefeito (Jackson Lago, do PDT, eleito num primeiro mandato em
aliança com o PT e reeleito com o apoio de Roseana, sem o PT) não faz nada. E quer ser o candidato ao
governo estadual. ..

ÉPOCA - De qualquer maneira, há indicadores bem pesados sobre o Estado.
Roseana - Não gosto de ficar fazendo campeonato de miséria com esses indices, não há sentido. Mas eles
trazem um problema de comparação, porque medem apenas renda. Não há como monetizar situações que
são comuns aqui, para nós. As atividades de s.,bslstência. por exemplo. não geram renda. mas matam a
fome. E isso não é levado em conta. Estao comparando coisas diferentes.

ÉPOCA - O que a senhora está fazendo especificamente para melhorar esses Indicadores sociais?
Roseana - Precisamos focalizar a pobreza para que as ações tenham melhor resultado. Ou a gente se
perde no meio. Por isso fizemos um convênio com o Ipea (Instituto de Pesquisas Econõmlcas Aplicadas)
para ver como encarar a questão. O caso da mandioca. por exemplo: apenas 4% da produção é
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comercializada. O restante só serve para trocas. Enecessário identificar coisas assim para basear nossa
ação. I

ÉPOCA - Que programas de inserção social estão funcionando?

Roseana - A primeira questão para nosso governo foi sanear as
contas do Estado. Passamos um ano e meio nessa luta. levando
trombadas, até consegUir recursos para investir e. então. inserir o
homem do campo. Quando assumi - e aí não vai nenhuma crítica _,
O Estado não tinha condições de investir coisa nenhuma. Sobravam
entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões, o Que não é nada num Estado
deste tamanho. Fizemos reformas importantíssimas. como a
administrativa. fechamos estatais inúteis e deficitárias, reduzimos o
peso da folha de salários, negociamos dívidas. pagamos o que
deviamos. Daí começou um governo de semear.

ÉPOCA - O que foi feito?
Roseana - Energia era o essencial. Construímos subestações,
levamos energIa elétnca a todos os cantos. Vamos gastar mais R$
16 milhões em um novo linhão e fazer chegar energia até a Serra
dos Penitentes, em Balsas, para as grandes fazendas. Também
constrUimos estradas, mUitas com dinheiro próprio. Olhava o mapa
das rocovlas do Maranhão e via um desenho sem lógica. Agora
mudou: fIzemos quase 700 qUilômetros de asfalto e vamos estender

mais uns 200. Integramos o Estado com estradas e energia.

ÉPOCA - E os projetos sociais?
Roseana - Um desses projetos é o Primeiro Emprego, que levamos às grandes cidades. O Estado contrata
as pessoas por três meses, paga-lhes salário, vale-transporte e dá-lhes curso de qualificação profissional.
Todas são d:'aclonadas, então, para empresa$ privadas, onde trabalham temporariamente. Ao fim do
contrato, cerca de 25% acabam absorvidas. As outras, pelo menos, já podem mostrar alguma experiêncIa
profissional. Temos também o Comunidade Viva, que dá apoio aos assentados. Ninguém mais ouve falar de
conflitos agrários no Maranhao. Agora vamos fazer sete centros de capacitação tecnológica. São
laboratórios com cursos básicos de nível médio e profissionalizantes. Depois de três anos, o sujeito sai de lá
com um diploma de tecnólogo. Cada laboratório vai custar R$ 2,5 milhões, bancados com recursos p' Jrios.
Contamos ainda com números excelentes na educação. Reduzimos os índices de repetência, baixamos o
analfabetismo entre jovens e adultos, numa proporção maior que a do restante do país, melhoramos as
salas de aula e a qualificação dos professores. Tínhamos apenas 7 mil professores com nível superiC". Hoje
são 14 mil. Em resumo, fizemos um bom trabalho, sim, aqui no Maranhâo. Quem pegar este Estado agora já
está com tudo feito.

ÉPOCA - Quem foi o pensador político que mais fez sua cabeça?
Roseana - Não sei. Acho que o que mais fez minha cabeça política foi o colégio público que freqüentei
depois dos 12 anos e me mostrou a realidade, as diferenças e as desigualdades. E, é claro, a própna
Vivência familiar,

ÉPOCA - E o pensador em economia?
Roseana - Foi esse colégio também, além da experiência de governo. A realidade é diferente da teoria e
melhor que qualquer dessas escolas econômicas.

ÉPOCA - E no mundo das artes?
Roseana - Manifestações populares do Maranhão. Não sei quem falou que a cultura é a alma do povo, Mas
eu concordo.

ÉPOCA - Personalidades maranhenses: José Sarney.
Roseana - Amo meu pai.

ÉPOCA - Vitoríno Freire (oligarca que dominou o Maranhão antes da família Sarney).
Roseana - Não conheCI, não tenho a menor noção.
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Maranhão de Roseana cresce
abíLxo do NE; mortalidade cai
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De IS indicadores, governadora teve desempenho
superior ao do Nordeste em 9

Maranhão de Roseana cresce menos
que Brasil e Nordeste

FERNANDO RODRIGUES
DA SUCURSAL DE BRASlLlA

A economia do Maranhão cresceu apenas cerca da metade da
média da região Nordeste durante o período em que Roseana
Sarney (PFL) governou esse Estado.
Dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) mostram que o Maranhão cresceu só 6,9%,
contra 12,9% da região Nordeste no periodo de Roseana no
governo de 1995 a 1999, anos para os quais há infonnações
disponíveis.
Roseana tomou posse em 10 de Janeiro de I995. Desde o
início de sua pré-candidatura a presidente, em agosto do ano
passado, critica de fonna velada a condução da política
econômica do governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). "Não é possível sustentar um projeto de
país apenas garantíndo a estabilidade de preços. Em primeiro
lugar, é fundamental criar condições para o crescimento da
economia", disse a governadora em uma entrevista publicada
pela Folha em 30 de setembro passado.

O r pior PIB do Brasil
Apesar das críticas de Roseana, o Brasil cresceu mais do que
o Maranhão nos anos em que a pefelista esteve no poder. Os
dados consolidados de 95 a 99 demonstram que o PIB
(Produto Interno Bruto, soma de todas as riquezas
produzidas) acumulou uma alta de 11.53% nesse período. O
PrB maranhense teve o segundo pior desempenho em todo o
país nos anos de Roseana à frente do Estado. Perdeu até para
o Piauí (13,14% de crescimento) e Alagoas (7.41 %), Só não
foi pior do que a variação do Rio Grande do Sul (3,71 %).
O baixo crescimento econômico não foi o único problema da
gestão de Roseana Sarney no Maranhão. Nos últímos dois
meses, a Folha fez um extenso estudo de duas dezenas de
indicadores socioeconômicos maranhenses e comparou os
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números com a média nordestina.
O resultado é negativo para Roseana. embora a pefelista
consiga ser melhor do que seus antecessores no Estado em
alguns indicadores. A principal constatação, no entanto, é
que não procede uma afinnação repetida pela direção do
PFL. e pela própria governadora, a respeito das condições de
desenvolvimento do Maranhão -a de que o Estado é
miserável, mas que melhorou mais do que a média do
Nordeste e do Brasil.
Em sua propaganda na TV no dia 31 de janeiro, Roseana
disse: "Eu faço no Maranhão um governo moderno. (... )
Todos os indicadores sociais melhoraram, e a maioria deles,
acima da média brasileira". Não está correta essa afirmação.
Há três provas de que é improcedente a afirmação da
governadora pefelista. São os resultados do Maranhão em
saneamento básico (esgoto), água encanada e erradicação do
analfabetismo.
A pefelista fracassou em todos esses indicadores. No caso do
analfabetismo, usa números fragmentados que a favorecem
(por exemplo, a redução da taxa em uma parcela específica
da população). Mas os grandes indicadores dessa área, no
entanto, demonstram que o Maranhào foi mal no penodo da
governadora pefelista.
Para não haver dúvidas, a Folha buscou três indicadores de
analfabetismo. O primeiro deles, o mais clássico, é o que
mede a incapacidade de ler e escrever na população acima de
15 anos. Há no Maranhão 28,80% de analfabetos nessa faixa
etária. No Nordeste, o percentual é menos pior: 26,60%. Nos
seus anos de governo, Roseana reduziu em 9,15% essa taxa.
No Nordeste, a queda foi de 12,79%. No Brasil, o percentual
de queda foi de 14,19%. Em resumo: o Maranhão está pior e
teve um desempenho abaixo das médias nordestina.e
brasileira.
Outro indicador importante é o de analfabetismo funcional.
Mede o número de pessoas que chegaram a estudar um
pouco, mas ficaram menos de quatro anos na escola. Quem
estuda pouco tem menos chances de manter os ensinamentos
de forma perene.
Há no Maranhão 52.80% de analfabetos funcionais. No
Nordeste, 46,20%. A taxa no Maranhão, durante o governo
Roseana, caiu 8,49%, contra 11,66% da média nordestina.
Finalmente, para a população acima de cinco anos (indicador
que ajuda a medir a entrada de crianças no sistema de
ensino), o analfabetismo no Maranhão é de 32%. No
~ordeste, é de 28,93%. A queda dessa taxa nos anos de
Roseana foi de 15,80%, contra 16,80% da médIa nordestina.
Everdade que, entre os 15 indicadores selecionados pela
Folha. Roseana teve um desempenho superior ao do
Nordeste em nove. Foi pior em seis deles. Esse placar,
porém, dá a falsa impressão de que a pefelista foi melhor do
que a média nordestina.

Ruim na função de governo
Ocorre que, dos 15 indicadores escolhidos, apenas sete são
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diretamente dependentes de açào direta do Estado. Nesse
grupo, Roseana perde de 5 a 2. Os casos maIS dramáticos sào
água e esgoto.
No caso da água encanada (o percentual de casas com, pelo
menos, uma torneira interna), o Maranhão de Roseana
acabou tendo uma redução desse indicador.
Ela começou com 31,38% dos domicílios com água
encanada, segundo dados de 95 do IBGE. Hoje, conforme o
Censo 2000, há apenas 30.67% de casas com essa facilidade.
üma queda de 2.26%.
No caso de casas ligadas á rede de esgoto, só 9.21% dos
domicílios do Maranhão têm esse serviço. No Nordeste,
25,11 %. É fácil perceber por que a oferta de rede de esgoto é
pequena e cresce pouco no Maranhão. Dados do Tesouro
mostram que o Estado governado por Roseana aplica muito
menos do que média nordestina nessa área, conforme fica
explícIto no gráfico abaixo.

Roseana foi melhor que José Sarney e seus sucessores em
4 de 6 indicadores

Filha supera o pai em áreas que
dependem da ação do Estado

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

A governadora Roseana Sarney (PFL) tem um desempenho
pior do que o da média do Nordeste em vários indicadores,
mas pode dizer com tranquilidade que governa o Maranhão
de forma mais eficiente -ou menos pior- do que seu pai, o
ex-presidente da República (85-90) e hoje senador José
Sarney (PMDB-AP).
Em quatro de seis indicadores para os quais a ação do Estado
é vital, Roseana apresenta melhores resultados do que os do
período em que o Maranhão foi governado por seu pai e uma
longa linhagem de sucessores sarneyzistas.
José Sarney foi eleito governador do Maranhâo em 1965.
Tomou posse em 1966. De 1970 em diante, o Estado teve
uma sucessão de governadores (eleitos indiretamente, por
indicação dos militares, ou diretamente) subordinados ao
sarneyzismo. Houve casos em que ocorreram
desentendimentos posteriores, mas todos os sucessores de
Sarney sentaram na cadeira de governador no Palácio dos
Leões com sua anuência. Roseana foi a última, tomando
posse em 10 de janeiro de 1995. Ao todo, são 29 anos de José
Sarney e seus aliados e mais sete anos de Roseana. Total: 36
anos.
Roseana está melhor do que seu pai e outros antecessores em
mortalidade infantil, erradicaly:ão do analfabetismo na
populações acima de cinco e de 15 anos e na instalação de
rede de esgoto. O desempenho da pefelista é sofrível para
esgoto se comparado à média do Nordeste, mas ainda assim
é melhor do que o período anterior da era Sarney.
O dado mais vistoso de Roseana é a redução da mortalidade
infantiL Mesmo assim, o Maranhão apenas voltou a ter uma
média igual à do Nordeste, algo inédito desde 86. Hoje, a
taxa de mortalidade infantil no Estado é de 52,79 para cada
mil cnanças nascidas vivas. Houve queda de 18,30% nos
anos de Roseana. No Nordeste, a taxa é de 52,31 por mil



01406 Quinta-Icira 21 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

nascidas vivas, e a redução foi de 12.49%.
:\0 governo da pefelista, deu-se uma redução média anual de
2,8 na taxa de mortalidade infantil no Maranhão. Nos 29
anos anteriores, a queda anual foi de 1,22. Ainda assim, o
.\1aranhão está atrás da média brasileira, que é de 33,70 por
mil nascidos vivos.
Nos casos de redução de analfabetismo e de aumento da rede
de esgoto, Roseana tem pouco a comemorar. Ela foi melhor
do que seu pai e outros sarneyzistas, mas apresentou um
crescimento abaixo da média do Nordeste.
Um outro indicador para o qual Roseana apresenta um
desempenho bom é a urbanização de seu Estado. Quando
assumiu o governo, havia 43,72% dos maranhenses morando
em cidades. Hoje, o percentual é de 59,53% -um salto de
36,16%. No Nordeste, o aumento da urbanização foi de
9,64% no mesmo período.
O fornecimento de água tratada e luz elétrica são dois
indicadores sob responsabilidade do Estado para os quais
Roseana apresentou um desempenho pior do que o de seu
pai e outros antecessores nos 29 anos antes de sua posse.
Para os indicadores de bens duráveis (fogão, geladeira e
TV), Roseana licou abaixo da média geral de seu pai e de
outros antecessores sarneyzistas. A governadora, entretanto,
cosrnma apenas se comparar à média do Nordeste dos
últimos setes anos, que foi menor do que a registrada no
Maranhão. (FERNANDO RODRIGUES)

Roseana recebeu o Estado em piores condições do que as
duas dinastias vizinhas

Maranhão vai pior que a Bahia de
ACM e o Ceará de Tasso e Ciro
DA SUCURSAL DE BRASlU'"

Para efeito de comparação, a Folha coletou os indicadores
socioeconômicos de dois outros Estados nordestinos, além
do Maranhão, que também convivem com um grupo
homogêneo no poder há mais de dez anos: Bahia e Ceará.
Ambos apresentam melhores resultados do que os
conquistados pela governadora maranhense, Roseana Sarney
(PFL).
É fácil observar na tabela ao lado que Roseana recebeu um
Estado em piores condições do que seus congêneres na
Bahia, governada por Antonio Carlos MagaUlães e aliados
desde 91, e no Ceará, onde Tasso Jereissati impera desde 87,
com o apoio de Ciro Gomes, governador de 91 a 94.
De 15 indicadores selecionados pela FaUla, o Maranhão era
pior do que o Nordeste em todos quando Roseana assumiu,
em 1995. No Ceará, apenas nove eram piores na posse de
Tasso. Na Bahia, ACM recebeu o Estado com quatro itens
abaixo da média.
Hoje, sete anos depois, Roseana apresenta o Maranhão com
apenas um indicador igual à média nordestina (mortalidade
infantil). Um outro, o crescimento do PIE, foi melhor no
último ano para o qual há dados disponíveis (1999), mas na
soma do período também ficou atrás do Nordeste.
A melhor forma de medir o desempenho da governadora
doMaranhão em comparaçào comseus colegas de Bahia e
Ceará é verificar como Roseana se saiu em relação à média
nordestina para os indicadores mais importantes.

Fevereiro de 2002
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No caso de sete mdlcadores para os quais o Estado tem
responsabilidade direta, o Maranhão teve com Roseana um
desempenho acima da média do Nordeste só em dois. Na
Bahia. no período de ACM, o governo local foi melhor que a
média nordestina em três indicadores e igualou-se em outro.
No Ceará, o placar foi 4 a 3.
Ou seja. em seus mandatos e períodos de influência, ACM e

Tasso apresentaram desempenhos superiores aos de
Roseana. sobretuào nos indicadores sob influência direta da
ação de governo.
Não que Bahia e Ceará estejam em situação confortável. São
Estados que ainda continuam com médias abaixo da nacional
e da do Nordeste em alguns casos. Mas é correto dizer que
foram, nos últimos anos, pelo menos, bem menos piores do
que o Maranhão.
No caso da Bahia, chama a atençào o avanço maior do que o
Nordeste durante a gestão carlista nos indicadores esgoto,
monalidade infantil e analfabetismo nas populações acima
de cinco e de 15 anos. No Ceará, de 15 indicadores, o Estado
teve uma melhora acima da média do Nordeste em 11 itens
durante os anos de Tasso. É o desempenho mais posittvo
entre os Estados pesquisados. (FR)

~~~I''4;jj~

O MARANHÃO É AQUI

Vila Miséria não tem TV, fogão e
geladeira

Vlaioria das pessoas vive em casas de taipa

EDUARDO SCOLESE
DA AGÊNCIA FOLHA, E'vI PAÇO DO LL;-.1IAR

Uma face da realidade do Maranhão está estampada na "Vila
Miséria", como é conhecida a comunidade Carlos Augusto,
em Paço do Lumiar, na Grande São Luís. Assim como na
maior parte dos 217 municípios do Estado, as 2.000 casas da
vila não têm rede de esgoto nem água encanada tratada.
A maioria dos 12 mil habitantes da vila, recem-chegados do
interior, está desempregada e vivendo na ociosidade dentro
de suas casas de taipa.
Na casa do casal Manoel Diniz Aguiar, 40, e Udacir Fonseca
Maia, 34, a água e a luz chegam na base do improviso. Para
obter água para seus seis filhos, há duas opções: fazer fila
num poço artesiano ou arriscar uma caminhada de uma hora
até o açude mais peno. A luz vem de ligações clandestinas.
Manoel e Udacir abandonaram há dois anos a cidade de
Barreirinhas (370 km de São Luís) para tentar fugir da fome
e encontrar atendimento médico público. Manoel está
desempregado e consegue cerca de R$ 100 por mês com o
carvão que fabrica nos fundos de sua casa.

Questionada sobre o horário das refeições da família. Udacir
respondeu sorrindo e mostrando à reponagem um prato com
meia dúzia de peixes rodeados de moscas: "Não há hora
cena pra comer por aqui. O almoço só sai quando as crianças
começam a chorar de fome".
Televisões, fogões e geladeiras são raridade na vila. A
comida é aquecida á lenha. "Comemos pouco, mas
conseguimos sobreviver", disse Manoel. Na vila, não há
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coleta de lixo nem rede de esgoto. Tudo o que não presta é
jogado em um buraco comunitário. Outros buracos servem
de banheiro.

Entenda a origem dos indicadores
DA SUCCRSAL DE BRASílIA

Todos os mimeros usados nesta reportagem sobre o
Maranhão são ollciais. Foram coletados nas bibliotecas do
rnGE no Rio de Janeiro e em Brasília. Há também
indicadores de outras fontes, como a Secretaria do Tesouro
Nacional (dados sobre execução financeira dos Estados).
lnfelizmente, não há no Brasil indicadores anuais detalhados
desde 1960. Para avaliar a evolução da década de 60, o que
há de mais confiavel são os dados dos censos de 1960 e
1970. Mas isso impede, por exemplo, que se isole totalmente
o período que o Maranhão foi governado por integrantes da
família Sarney e aliados Ide 1966 até hOJe).
Mesmo assim, o desvio não é grande. A simples observação
das curvas dos indicadores publicados hoje pela Folha
demonstram que a década de 60 foi de poucas mudanças no
Maranhão.
Em 1967, o rnGE começou a fazer anualmente a PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), um
levantamento com um universo hoje de aproximadamente
110 mil casas. O problema é que as primeiras PNADs foram
realizadas apenas em algumas regiões do país.
A partir ue 1976, o mGE passou a fazer PNADs anuais em
todo o país. Mas só divulgava dados consolidados para
alguns Estados e suas regiões metropolitanas. Em 1983,
finalmente, todas as unidades da federação passaram a ter
uma publicação anual com os dados apurados pelas PNADs.
Só que muitas vezes as PNADs contêm perguntas diferentes
e dados que não são comparáveis entre si. Por exemplo, em
alguns anos era perguntado ao entrevistado que tipo de fogão
ele tinha em casa (sc a lenha, a gás, elétrico etc.). Depois de
algum tempo, passou-se a perguntar apenas se havia fogão
no domicílio.
Também há alguns anos nos quais a PNAD não foi realizada.
Um deles é 1994. [sso impede que se faça uma comparação
exata da evolução dos anos de Roseana Sarney no poder no
Maranhão para alguns indicadores (ela tomou posse em
janeiro de 1995).
Para saber o aumento totai do número de TVs, por exemplo,
seria necessário fazer o calculo usando o dado mais recente
em comparação com o de 1994. Como não exisre infonnação
para 1994. o maIS correto é comparar com 1995.
Em algumas oportunidades, o governo do Maranhão tem
divulgado estatísticas comparando indicadores
socioeconâmicos de 2000 com os de 1993, 1992 ou até de
1991. Isso causa um grande desvio, pois o Brasil passou por
uma recessão na parte final do governo de Fernando Collor
o que resultou numa piora geral no pais, sobretudo em 1993.
Um desses casos de comparação distorcida do período de
Roseana é o aumento da renda que ela divulga: usa dados de
2000 contra os de 1991 -tiuatro anos antes de ter tomado
posse.
A grande maioria dos dados desta reportagem teve de ser
digitada. As infonnações estavam disponíveis no IBGE
apenas em livros antigos. Tudo foi conferido depois da
transposição para meio eletrônico. (FR)
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Enio Bacci.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos no terceiro milênio, a ciência
avança numa velocidade fenomenal e os povos do
mundo inteiro ainda sofrem com algumas doenças do
século passado.

Faço esse pequeno preâmbulo para não me tor
nar um crítico contumaz do atual Governo do nosso
País. Estou falando sobre o mundo inteiro, da globali
zação, da beleza que é a comunicação, da magnitude
da informática, da tecnologia, que nos deixa em al
guns casos boquiabertos, e da dengue; sim, da den
gue, doença que infelizmente ainda mata em nosso
País.

A dengue anda solta e não vai ser combatida
nunca, pois falta seriedade no combate ao mosquito,
vontade política, incentivo, verba para acabar de vez
com essa pouca vergonha. A epidemia se espalha
pelo Brasil inteiro com uma rapidez avassaladora, e
não há campanha publicitária que dê jeito. Claro! O
Governo parece não levar a coisa a sério. As campa
nhas publicitárias só aparecem quando a coisa se
transforma em calamidade pública, e mesmo assim
são campanhas fantasiosas, do tipo: "Dengue, você
sabe o que fazer!" Ou: "Dengue, esta guerra também
é sua!" A população fica totalmente desprotegida, en
quanto autoridades constituídas ficam fazendo o jogo
do empurra-empurra, transferindo responsabilidades.
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O SR. PADRE ROQUE (PT - PR. Sem revisão Ninguém sabe. Em Iocoama disseram que testículos
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de meninos, muitas vezes, são retirados e transporta-
no final do ano passado, praticamente já ao apagar dos para países do Primeiro Mundo para experiênci-
das luzes, quando no Brasil estávamos já pensando as científicas. Será que esse não é um caso em que,
em férias, Natal e fim de ano, no restante do mundo mais uma vez, uma criança pobre, desvalida, desas-
buscava-se refletir sobre graves problemas que atin- sistida, serve de objeto para pesquisa em países do
gem a humanidade hoje. Primeiro Mundo que exploram o Brasil não apenas

Foi-me concedida a chance de representar esta cultural e economicamente, mas também da forma
Casa e a Comissão de Direitos Humanos no 2° mais vil, como nesse exemplo?
Encontro Internacional sobre Exploração Sexual e Sr. Presidente, em nome dos milhares de crian-
Comercial de Crianças e Adolescentes, realizado em ças e adolescentes explorados comercial e sexual-
Iocoama, no Japão, e não pude ainda prestar meu de- mente neste País, venho fazer um veemente protesto
poimento sobre esse evento que tratou de problema contra essa situação e pedir a esta Casa que vote
dos mais angustiantes que acontece neste grande projetos que possam sustar esse crime dos mais he-
mundo de Deus. diondos que se comete aqui e no mundo todo.

Sr. Presidente, nesse seminário internacional, Muito obrigado.

que contou com a presença de 136 delegações oficia- Durante o discurso do Sr. Padre Ro-
is, mais de duzentas ONGs representando mais de 3

que, o Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secre-
mil pessoas e a participação ativa de jovens, crianças tário, deixa a cadeira da presidência, que é
e adolescentes explorados sexual e comercialmente,

ocupada pelo Sr. Pedro Valadares, 10 Supudemos perceber a gravidade e, principalmente, a
plente de Secretário.monstruosidade de um problema que aflige hoje mi-

lhões de crianças e adolescentes no mundo.
Do Brasil, além dos representantes do Ministério

da Justiça e da EMBRATUR, visto tratar-se, muitas ve
zes, de turismo sexual, estavam presentes cerca de
quinze pessoas de organizações não governamentais,
as quais me pediram que, na primeira oportunidade,
externasse nesta Casa o quanto ficamos chocados
com a dimensão e a gravidade do problema.

Sr. Presidente, crianças são tiradas de casa,
vendidas sob os mais vis e abjetos pretextos e leva
das para longe para serem entregues à sanha devas
sa de verdadeiros monstros da espécie humana. E
isso acontece com a participação, não raras vezes, de
autoridades policiais e judiciárias, de advogados e até
de profissionais responsáveis pelo cuidado com a cri
ança e o adolescente.

Pensando ainda nesse seminário no Japão, fi
quei mais aparvalhado ainda quando li no Correio
Braziliense de hoje a notícia de que o Maranhão tem
o 22° caso de criança emasculada.

A Comissão de Direitos Humanos desta Casa já
se debruçou sobre esse problema do Maranhão, já
tentou não apenas buscar a informação, mas também
chamar a atenção para a não-responsabilização, a
não-investigação e, principalmente, o não-cumpri
mento da lei, que exige que casos tão monstruosos e
abjetos como esse sejam averiguados com rigor e efi
ciência.

É lastimável, Sr. Presidente, que esse seja o 220

caso de menino emasculado. Para que finalidade?
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Esta é a pior epidemia de dengue registrada
desde 1991 no Rio de Janeiro, e, em vez de soluções,
governantes ficam discutindo de quem é a obrigação
de combater eficazmente essa praga. Os impostos
pagos pela população estão indo para onde? Parece
piada, mas o Rio tem agora a dengue tipo exportação,
que já provocou 11 mortes na Região Metropolitana e
deixa a população de outros Estados, como São Pau
lo, Minas Gerais, em alerta.

No Nordeste a dengue vem causando um estra
go danado àquele povo já tão sofrido. Ricos e pobres
são infectados e não há como combater esta epide
mia sem a destinação de verba especifica. É um ab
surdo que não haja planos de prevenção contra a
dengue. O combate precisa ser feito muito antes do
verão, pois é nessa época que há a proliferação da
dengue, pois o mosquito adora o tempo úmido e
quente. É justamente nessa época, no verão, que a
multiplicação acontece em mais lugares do que aque
les que os agentes de saúde podem visitar. E os ovos
desse mosquito podem resistir até um ano e meio em
locais mais secos e frios, à espera das condições ide
ais para que a larva venha a eclodir.

Dessa forma, não há agente de saúde que dê
conta dos focos. Uma campanha preventiva teria evi
tado o agravamento dessa situação, mas o Governo
não se preocupa efetivamente com a saúde e o
bem-estar da população. Não adianta agora gastar
milhões em propaganda, dizendo ao povo que a guer
ra também é dele. O combate à dengue deve ser mui
to mais sério do que este que está sendo feito. Não é
admissível que, em pleno século XXI, nosso povo pa
deça dessa moléstia. A população mais carente, jus
tamente aquela que o Governo diz que sabe como
agir diante do surto da doença, é a mais prejudicada.

Agentes de saúde deveriam fazer visitas men
sa�mente nos setores mais carentes, orientando, en
sinando, mostrando como se pode evitar a prolifera
ção do mosquito da dengue. Mas é justamente na
área da saúde que o Governo faz mais cortes de ver
bas. O orçamento da educação e o da saúde deveri
am ser sagrados, mas para este e outros Governos
anteriores é justamente saúde e educação o que o
povo não deve ter, para não saber muito e nem ter for
ças de lutar por dias melhores.

Fazer o tratamento da epidemia na rede pública
de saúde é inviável, porque as vagas para atendimen
to são sempre para daqui a três meses, tempo sufici
ente para o cidadão, se vivo continuar, contrair umas
três ou quatro dengues.

A primeira epidemia de dengue no Brasil, docu
mentada clinicamente e laboratorialmente, foi no iní-

cio da década de 80, na Capital do Estado de Rorai
ma, Boa Vista. E até hoje não se consegue dominar o
mosquito, que já passa para uma nova fase, um avan
ço do vírus, o DEN-3, que cria a possibilidade de que
o mal evolua para a forma hemorrágica, a qual pode
matar em até doze horas.

Em abril de 2001, dois cidadãos cariocas con
traíram o DEN-3. Do começo do ano até agora, o Rio
de Janeiro registrou 262 casos do DEN-3, quase me
tade dos casos anotados em todo o País ao longo do
ano passado. Aqueles dois registros do DEN-3, nesse
exemplo dos dois cariocas, deveriam ter servido de
alerta para as autoridades de saúde, mas não foi feito
nada sobre o assunto.

Um total desleixo! Quando se descobre um novo
tipo de vírus em um país sério, o combate é imediato
e eficaz, pois, do contrário, é de se esperar que na
temporada seguinte a manifestação seja em volume
bem maior e bem mais devastadora. Assim, todas as
atenções da área de saúde voltam-se para combater
o mal pela raiz.

O Governo tinha conhecimento de que haveria
essa epidemia, não moveu uma palha para sua erra
dicação, e o resultado é este: o Brasil está contamina
do pela dengue. Ricos e famosos, pobres e miseráve
is, todos estão aptos a uma picadinha do Aedes aegy
pti.

Além da dengue, há hepatite, tuberculose, ma
lária, febre amarela, meningite e mais uma dúzia de
doenças que pareciam erradicadas. Quando será que
estaremos livres dessas doenças tão antigas. Quan
do tomaremos vergonha e elegeremos pessoas real
mente compromissadas com o bem-estar social do
Brasil? Quando nos livraremos das doenças chama
das politicagem e politiqueiros? Temos um país tão
bonito!

Era o que tinha a dizer.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero usar estes cinco minutos a que tenho
direito para tratar de um tema que percorre o País
como um todo, a venda de diplomas.

Há várias denúncias de venda de diplomas em
muitas regiões do Brasil. O jornalista Cléber, do Diá
rio do Grande ASC, resolveu investigar, de forma
competente e digna, denúncia de venda de diplomas,
por 500 reais, pela Escola Borba Gato, sediada em
São Paulo, mediante convênio com escota de minha
cidade, Santo André.
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o Diário do Grande ABC, para quem não sabe,
é o maior periódico regional do País em termos de ti
ragem, organização técnica, maquinário e estrutura.

O jornalista acompanhou a inscrição, a prova e
a orientação dada pelos professores. Se o aluno tives
se dificuldade, eles se retiravam da sala, deixando so
bre a mesa as questões de múltipla escolha resolvi
das. Se ainda assim não conseguisse fazer a cola, ele
era ajudado de forma mais explícita. Depois, bastava
pegar o certificado com o carimbo de "confere" da Di
visão Regional da Secretaria de Educação da Região
do Grande ABC.

Em resposta às denúncias, a Secretária de Edu
cação do Estado de São Paulo, Teresa Neubauer,
afirmou que a referida escola era desqualificada, em
bora registrada na Divisão Regional, e gastou dinhei
ro público para divulgar matéria na primeira página
dos jornais do Estado, negando a prática denunciada.

Entretanto, o jornalista do Diário, ao conversar
por telefone com funcionário daquela Divisão - que o
tomou por aluno -, ouviu dele que tudo era fogo de
palha e que poderia levar seu diploma para receber o
carimbo de "confere".

Sr. Presidente, juntei extenso material sobre o
assunto, que entregarei à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto desta Casa. Pediremos a abertura
de sindicância, a exemplo do que foi feito em relação
à merenda escolar e às verbas do FUNDEF - por ini
ciativa do Deputado Gilmar Machado.

O fato denunciado pelo Diário do Grande ABC,
por intermédio do jornalista Cléber, tem incidência na
cional, segundo o delegado responsável pelas inves
tigações. A brecha que permite a prática de tal crime é
a legislação nacional.

Por isso, Sr. Presidente, daremos entrada no pe
dido de sindicância naquela Comissão, tão logo volte
a funcionar, a fim de apurarmos a venda de diplomas
falsos no País.

O SR. PAULO MAGALHÃES (Bloco/PFL 
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a intensidade e a abran
gência da alegria e da ordem do carnaval da Bahia
não resultam de sorte ou do acaso, mas, sim, da or
ganização política e eficiência administrativa dos
Governos Estadual e Municipal. Isso é reconhecido
explicitamente pelos artistas, foliões e a população
de um modo geral. Aliás, tal organização e eficiên
cia podem ser percebidas de qualquer ângulo eco
nômico e social em que se observe o Estado.

As festividades, o bom humor, a alegria e o
reconhecimento estenderam-se portodo o Estado,

inclusive na região cacaueira, que atrai turistas de
todos os recantos. Ali, todavia, a festa não foi sufi
ciente para apagar ou amenizar a preocupação e a
insatisfação dos produtores rurais e da população,
visto que todos dependem, de alguma forma, do
cacau. Ninguém consegue entender como o Go
verno Federal atinge grau tão elevado de desâni
mo, desordem, incapacidade e imobilismo em rela
ção ao importante Programa de Recuperação da
Lavoura Cacaueira, no que tange ao financiamen
to aos produtores para enxertia e adensamento
dos cacauais.

Essa questão já sobrevive a vários carnavais,
encontrando-se na contramão da alegria, da organi
zação, da participação e do reconhecimento. Reves
te-se, sim, de revolta e vergonha, em virtude de con
tradições, protelações, desencantos e inverdades 
esses são os comentários e conclusões reinantes na
população do sul da Bahia.

Depois de uma infinidade de dificuldades agro
nômicas, climáticas e mercadológicas, que os cacaui
cultores baianos conseguiram superar heroicamente,
defrontam-se, agora, com o mais revoltante e humi
lhante dos problemas: a falta tempestiva de ação dos
órgãos do Governo Federal, responsáveis pela im
plantação do referido financiamento.

Desde 1998, os empréstimos estão parados. To
dos os dias publicam-se notícias de que tudo já foi re
solvido. Fazem o jogo de cena de que tudo vai come
çar imediatamente; até simulam assinatura de contra
tos, sem resultados imediatos. O próprio Presidente
da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso, acom
panhado do Ministro da Agricultura, da Liderança do
Governo, de Líderes do PSDB e PMDB e de Deputa
dos Federais, documentou publicamente em Ilhéus,
em 28 de agosto de 2001 , a liberação de mais 489 mi
lhões de reais, além dos 127 milhões de reais já dis
poníveis.

Outras providências também foram anuncia
das com a maior pompa, encenação e publicidade
possíveis. Todavia, hoje, seis meses depois, nada
de concreto aconteceu. Os produtores de cacau
não receberam nenhum financiamento e continuam
perdendo a oportunidade de aproveitar o calendá
rio agrícola, determinante para o sucesso das práti
cas agrícolas, vendo assim a recuperação da eco
nomia cacaueira ser protelada, inconseqüente e ir
responsavelmente.

Isso envolve o progresso e a vida mais de 3,5
milhões de brasileiros, lamentavelmente preteridos a
despeito de promoverem riqueza, renda, emprego e
conservação ambiental. Eles deveriam, sim, ser reco-
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nhecidos como modelo de desenvolvimento sustentá- brasileira, foi precedido por outra tragédia acontecida
vel, mesmo porque, a despeito de tantas adversida- em Campinas, com o assassinato do Prefeito Antônio
des, estão sendo capazes de resistir e enfrentar, com Costa Santos, o Toninho do PT.
galhardia, a insensibilidade dos que ganham para a Dois Prefeitos de duas das maiores cidades do
implementação adequada dos órgãos governamenta- Brasil foram vítimas de uma sociedade a cada dia
is. Mais ridículo e constrangedor ainda é terem de mais violenta, incentivada por um clima de impunida-
conviver com propostas inoportunas, indignas, cheias de geral que encoraja ações criminosas como essas,
de disfarces e mentiras, oriundas de aventureiros e até agora sem solução. São trinta dias da morte de
políticos irresponsáveis, que desejam tirar vantagens Celso Daniel e mais de cinco meses da morte do Pre-
inescrupulosas da crise e da desesperança da comu- feito Toninho do PT, e até agora a Polícia não foi ca-
nidade cacaueira. paz de levantar pistas confiáveis que levem à prisão

Todavia, o que há de louvável e positivo em tudo dos autores dessas duas mortes.
isso é que a população da região cacaueira está po- O Estado, instância responsável pela garantia
dendo avaliar e diferenciar os que querem efetiv~- de segurança aos cidadãos, apresenta-se impotente
mente resolver problemas, como o Senador Antonio diante do aumento brutal da violência em nosso País.
Carlos Magalhães e seu gr~po, .daquele~ que ~p~nas Sua Polícia, dividida em três forças incomunicáveis,
se aproveitam dela para tripudiar, mentir, ludibriar e desestruturada mal treinada e desestimulada pelos
protelar o sofrimento do povo baiano. baixos salário~ que recebe, deixou de representar

Rogo aos companheiros, além de fazer um aler- uma ameaça aos criminosos, que a cada dia se apre-
ta ao Sr. Presidente da República, mais uma vez, que sentam mais audaciosos. Eles estão respaldados
nos ajudem a equacionar e a resolver os problemas pela facilidade na compra de armas modernas e de
dos cacauicultores e dos quase 4 milhões de seres grande poder de fogo, pela parte corrupta que existe
humanos que vivem naquela região. nas Polícias, mas sobretudo agem com extrema liber-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dade, porque contam com a certeza da impunidade.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Há A sociedade está acuada dentro de casa, levan-
433 Srs. Deputados na Casa. Por isso, convoco tando muros cada vez mais altos, com mais arames,
S.Exas. a virem ao plenário urgentemente para o re- mais cacos de vidro e mais grades. Quem pode, anda
gistro da presença no painel eletrônico. em carro blindado; outros só conseguem tranqüilida-

Temos várias matérias a serem votadas hoje, de indo para o trabalho em helicópteros. Aliás, as es-
como, por exemplo, a que dispõe sobre o alongamen- tatísticas mostram que São Paulo é a quarta cidade
to de dívidas originárias de crédito rural; a medida no mundo em número de helicópteros.
provisória que dispõe sobre a contratação por tempo Diante da ausência do Estado, os bandidos che-
determinado para atender a necessidade temporária garam até a organizar uma espécie de sindicato do
de excepcional interesse público; o projeto de resolu- crime e a realizar manifestações como a ocorrida no
ção que cria a Comissão Permanente da Câmara dos ano passado, quando uma rebelião simultânea foi de-
Deputados de Segurança Pública e Prevenção, Fis- flagrada em 29 presídios de São Paulo, liderada pela
calização e Combate às Drogas; a proposta de emen- organização criminosa Primeiro Comando da Capital
da à Constituição que trata da propriedade de empre- _ PCC. Esta semana mais oito presídios paulistas,
sa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e numa ação sincronizada, realizaram rebeliões e ho-
imagens; e a prorrogação da CPMF. mens do PCC jogaram bombas em prédios públicos.

Necessitamos de quorum regimental para inici- Agora, o Governo Federal joga para o Congres-
armos a Ordem do Dia. so a responsabilidade de resolver a crise da seguran-

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Cpn- ça pública, votando meia dúzia <;le projetos de lei que
cedo a palavra ao Sr. Deputado Nilson Mourão. estão engavetados há anos. E evidente que esta

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pronuncia Casa não irá se omitir em dar sua cont~ib.uição 'par~

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- resolver o problema. Mas não temos o direito ~e Ilu~lr

putados, venho à tribuna desta Casa para fazer um a sociedad~ brasileira. A solução para essa crise nao
triste e vergonhoso registro. Há um mês foi seqüestra- depende so do esforço dos Deputados. e Senadores.
do e assassinado o Prefeito de Santo André Celso O Governo Federal sabe que tem de ajudar os Esta-
Daniel, meu companheiro de luta no Partido dos Tra- dos, investindo, contratando pesso~s, combate~~o

balhadores. Esse fato, que abalou a opinião pública incessantemente a corrupção, valorizando o policiai
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com um salário digno, mostrando a força e a presença
do Poder Público para inibir a bandidagem.

Os investimentos sociais em educação, saúde e
moradia, e emprego, num país em que um terço da
população vive abaixo da linha da pobreza, também é
parte da política de segurança. Pesquisa recente di
vulgada pela imprensa brasileira mostrou que miséria
e marginalidade estão separadas por uma parede de
papel. A sociedade espera que o Governo se antecipe
aos problemas, implantando políticas públicas de pre
venção, que, aliás, são mais baratas e dão resultados
melhores do que a repressão, sob o risco de perder
mos essa guerra.

Era o que tinha a dizer.
O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero externar aos senhores a minha alegria
com esclarecimento do Governo Federal e de alguns
sindicatos referente à flexibilização da CLT, cuja vota
ção foi realizada antes do recesso.

Nosso voto foi favorável à flexibilização, mas fo
mos crucificados em nosso Estado, na nossa região,
porque alguns politiqueiros, mentindo, diziam aos ele
itores que tínhamos votado contra o trabalhador. Ago
ra, vem o esclarecimento de sindicatos e do próprio
Governo Federal, dizem que, a partir daquela vota
ção, haverá condições de aumentar o número de pos
tos de trabalho e de manter os trabalhadores em seus
empregos.

Desejo também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, agradecer ao Líder do PFL, Deputado Ino
cêncio Oliveira, por ter confiado em meu trabalho e
me indicado para compor a Comissão Mista que visa
a verificar as causas e os efeitos da violência no País.
Quero ser útil, porque acho que não podemos convi
ver com tal situação. Vemos Estados como São Paulo
e Rio de Janeiro sofrendo com a violência.

Finalmente, refiro-me a artigo publicado na edi
ção do dia 9 de janeiro da revista Veja, sob o título 'O
Brasil agora tem rumo. É preciso mantê-lo", escrito
pelo Presidente do Grupo Abril, Sr. Roberto Civita.

Com extrema competência, o articulista analisa
em seu ensaio os diversos avanços alcançados pela
sociedade nacional em pouco espaço de tempo, di
zendose surpreso com o fato de serem subestimados
por alguns brasileiros.

O artigo considera o fim da inflação o ponto de
partida e refere-se, com elogios, ao desmonte da eco
nomia dominada pelo Estado, principalmente com a
privatização. Cita ainda a estabilidade econômica
como fator gerador de crescimento do poder aquisiti
vo do povo e posiciona o tratamento governamental

dispensado às áreas de educação e saúde na linha
de frente do resgate da gigantesca dívida social acu
mulada ao longo dos séculos.

No campo institucional, demarca o progresso al
cançado com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a li
mitação de medidas provisórias e o início da flexibili
zação da arcaica legislação trabalhista, de que falei
anteriormente.

Exalta o papel da imprensa, da população hoje
mais consciente e do Congresso Nacional como vigi
lantes da maré de corrupção que inundou o País nas
últimas décadas, mas que, na sua opinião, já come
çou a baixar.

Com firmeza literária, enumera problemas ainda
não resolvidos, criticando a vergonhosa desigualda
de social, que precisa ser reduzida de forma rápida; a
onda de violência dela decorrente; a ausência de re
forma tributária adequada; a tão obstaculizada refor
ma do sistema judiciário e a não menos básica carên
cia de uma reforma política. Destaca a necessária
cruzada para aumentar as exportações e a capacida
de geradora de energia - principalmente agora, com
o fim do racionamento - e, finalmente, a premência de
se melhorar a capacidade de administrar a coisa pú
blica com mais competência e menos desperdícios.

Afirma ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, que o caminho é longo, mas que o barco agora
tem rumo; que a população está cada vez mais soli
dária e comprometida com a responsabilidade social;
que o País goza de respeito e credibilidade na frente
internacional. Por fim, diz esperar que o bom senso do
eleitorado de 100 milhões de brasileiros prevaleça na
ocasião da escolha do seu governante.

Dessa forma, Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
determine a transcrição deste artigo nos Anais da
Casa.

Muito obrigado.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

O Brasil agora tem rumo.
É preciso mantê-lo.

O que mais me surpreende no Brasil de hoje é
como subestimamos os enormes avanços realizados
em tão pouco tempo. Pois basta voltarmos para mea
dos da década passada - apenas alguns minutos na
história do país - para nos dar conta de quanto pro
gredimos.

O ponto de partida - nunca esqueçamos - foi o
fim da inflação devastadora que solapou a economia,
os valores e qualquer esperança de maior justiça so
cial no Brasil durante pelo menos duas gerações. Em
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reconhecimento dessa façanha, elegemos seu princi
pal responsável para a Presidência da República e
embarcamos num período de mudanças que está
transformando o País.

Para começar, iniciou-se o desmonte de uma
economia dominada pelo Estado, com empresas es
tatais inchadas e ineficientes, regulamentação ex
cessiva que convidava à corrupção, bancos estadua
is quebrados a serviço de políticos sem escrúpulos e
um sistema previdenciário injusto a caminho da fa
lência.

A estabilidade econômica imediatamente gerou
um dramático crescimento do poder aquisitivo do
povo, enquanto o fim dos monopólios, a privatização
das empresas estatais e a criação de agências regu
ladoras contribuíram para uma onda de novos investi
mentos, que por sua vez provocaram um forte aumen
to de eficiência e concorrência, fechando o circulo vir
tuoso com a manutenção de preços.

Na frente social, iniciamos o resgate da gigan
tesca dívida acumulada ao longo dos séculos com a
verdadeira revolução na educação, que colocou 97%
das crianças entre 7 e 14 anos nas escolas, melhorou
os salários dos professores, moralizou e universali
zou a distribuição de livros didáticos gratuitos no ensi
no fundamental e estabeleceu novos parâmetros de
qualidade que permitirão elevar significativamente o
nível do ensino no decorrer dos próximos anos. Não
menos importante, nosso vergonhosamente disfunci
onal sistema de saúde pública começou a ser refor
mulado para poder oferecer tratamento e prevenção
minimamente aceitáveis à população.

Institucionalmente, também progredimos com a
Lei de Responsabilidade Fiscal, que marca o início de
uma nova era de transparência e equilíbrio na gestão
das finanças públicas também no nível estadual e
municipal. Avançamos com a limitação das medidas
provisórias. E com o início da indispensável flexibiliza
ção da arcaica legislação trabalhista, que não apenas
empurra cada vez mais trabalhadores para a "infor
malidade", mas também limita a criação de novos em
pregos sob a proteção da lei e sintonizados com o
mundo globalizado, informatizado e mutante em que
precisamos competir.

Apesar das aparências em contrário, acredito
que a maré da corrupção que inunda o País ao longo
das últimas décadas finalmente começou a baixar,
desta vez irreversivelmente, graças aos efeitos com
binados de uma imprensa vigilante, uma população
mais consciente e - em conseqüência - um Congres
so que virou "autolimpante" ao processar e cassar

seus próprios frutos podres e acabar com a imunida
de parlamentar para crimes comuns.

Obviamente, isso tudo não significa que resol
vemos todos os nossos problemas. Apesar de tantos
avanços, continuamos com uma vergonhosa desi
gualdade social que precisa ser reduzida acelerada
mente, não apenas porque é moralmente injusta e in
ceitável, mas também porque o enorme fosso entre
os que não tem atrasa o desenvolvimento e contribui
inevitavelmente para aumentar a onda de violência
que assola o País.

Continuamos, também, sem ter feito a reforma
tributária tão essencial para desengessar as finanças
públicas, racionalizar o nosso infernalmente comple
xo e ineficiente emaranhado de impostos e baixar o
escandalosamente alto custo do dinheiro, que encare
tudo o que fazemos e consumimos, reduz nossa com
petitividade internacional e desestimula investimen
tos produtivos.

Falta ainda a tão desejada, tão necessária e tão
obstaculada reforma de nosso sobrecarregado e em
perrado sistema judiciário. E a não menos básica re
forma política. Nela, a finalidade partidária estimularia
a formação de partidos com identidades definidas, e
um sistema eleitoral híbrido de voto distrital e voto
proporcional fortaleceria a democracia ao mesmo
tempo que baratearia dramaticamente o custo das
campanhas eleitorais.

Isso sem falar da cruzada para aumentar nos
sas exportações, da batalha para recuperar o tempo
perdido na capacidade de gerar energia elétrica, da
necessidade de melhorarmos - e muito - nossa capa
cidade de administrar a coisa pública com mais com
petência e menos desperdícios.

O caminho é longo e as mudanças continuarão
sendo mais difíceis e demoradas do que gostaría
mos. Mas o essencial é que o Brasil agora tem rumo,
perspectivas de melhora contínua, uma população
cada vez mais solidária e comprometida com a res
ponsabilidade social e goza de respeito e credibilida
de na frente internacional como nunca antes em sua
história.

Em outubro deste ano, mais de 100 milhões de
brasileiros irão às urnas não apenas para escolher
um novo presidente, novos governadores e novos
parlamentares, mas também para decidir se preten
demos ou não continuar pelo caminho que leva a uma
sociedade mais desenvolvida, mais próspera e mais
justa. Faço votos - e confio - que a escolha seja feita
com o costumeiro bom-senso.

O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Oe-
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putados, a Bahia prestará homenagem neste 21 de
fevereiro, em reunião solene, no Palácio da Reitoria,
em comemoração ao transcurso de seu centenário, a
um grande mestre e admirável homem público de
nossa terra: Nestor Duarte.

Na minha geração, para os que, como eu, fize
ram o curso de graduação na velha e querida Facul
dade de Direito da Bahia, não sei de nenhum mestre,
entre os excelentes professores que tivemos - e fo
ram vários -, que houvesse tocado mais vivamente
nossa sensibilidade moça, que acompanhava os últi
mos acontecimentos do fim da Segunda Guerra Mun
dial, vivendo o amanhecer das esperanças em institu
ições livres e justas; nenhum que houvesse mais pro
fundamente nos estimulado, impulsionado a inteli
gência inquieta e a formação acadêmica iniciante.

Nestor Duarte revelou-nos, desde o início, no
primeiro instante, uma nova realidade de convivência,
de compreensão da relação aluno e professor, diria
quase instantaneamente, nas primeiras aulas, pela
força de uma comunicação sábia, vigorosa, aberta.
Era uma linguagem eloqüente, calorosa, também di
dática, por vezes arrebatadora, enunciando a noção
do Direito, suas dúvidas conceituais, os embaraços
na investigação de suas origens históricas. Mas, so
bretudo, a análise da responsabilidade que incumbe
sempre ao Direito, na construção da sociedade hu
mana, para seu equilíbrio, estabilidade e paz.

Nunca falava, jamais o ouvi, na postura distan
te, insípida de uma exposição seca, álgida, pretensi
osa, pedantemente técnica. O Direito o apaixonava.
Sua busca, sua afirmação, na docência e na realida
de dos fatos sociais, não lhe permitiam a conceitua
ção neutra.

Assim o vejo, na minha lembrança dos 18 anos.
Carregado de engajamento e de probidade, o profes
sor de ciência social, que lida com a vida, com a nor
matização das relações econômicas e sociais, com
os princípios jurídicos e os valores que devem organi
zar a comunidade contemporânea e a cidadania.

Nestor Duarte assim foi o grande professor de
Introdução à Ciência do Direito, que nos abriu, à ju
ventude de sucessivas gerações, os caminhos da
confiança na força da inteligência, no empenho do es
tudo, no esforço de reflexão, na existência do Direito 
o prestígio de sua norma e seus fins. Tudo o que fora,
afinal, a essência de nossa escolha para servir a um
destino de luta e de justiça.

Iniciou-nos, ensinando-nos apenas no primeiro
semestre de 1945. Em seguida, partia para a batalha
política que o efegeria, no final do ano, Deputado Fe
deral e membro da Constituinte, para a elaboração e

,

promulgação da Constituição de 1946. Quando o País
reconquistava, vencida a ditadura e terminada a guer
ra, o exercício das instituições democráticas.

Mas os ensinamentos de Nestor Duarte planta
ram-se em nosso espírito. Éramos uma geração dis
ponível para acolhê-los e cultivá-los. A idéia de que o
Direito nasce, no fundo e incessantemente, da cons
ciência difusa da comunidade, seus discípulos a agar
raram. Sua noção do fenômeno político na vida do Di
reito, o papel do Estado, cumprindo-lhe as regras,
para realizar a justiça, informavam uma compreensão
de harmonia entre a missão da ciência, social ou físi
ca, e a humanidade. A ciência como uma solução
para os problemas do homem e seu desenvolvimento.
A convicção de que a inteligência humana, pelo co
nhecimento científico, pode transformar o mundo, se
a ética não desaparece. O Direito, também compre
endido como uma idéia-força, convocado para o apri
moramento da vida e da condição humana. Menos in
dividualista, mais predominantemente social.

Eram valores e princípios que enchiam a mente
e os corações da juventude do após-guerra, derrota
do o fascismo, no desabrochar e alvorecer dos velhos
ideais de liberdade e solidariedade. Pareciam-nos
conquistas definitivas. Não foram.

A sociedade contemporânea, depois dos anos
60 e 70, foi se tornando feia, violenta, malvada, injusta
e cruel com a grande maioria das pessoas e dos po
vos; estúpida, na incapacidade de aplicar a inteligên
cia de sua revolução científica e tecnológica para o
bem-estar dos jovens, das famílias e das coletivida
des. Período do avanço, da ocupação e do declínio do
neoliberalismo frio, opressivo, descomprometido com
a dignidade da condição humana.

Mas estão voltando as cores do amanhecer, no
horizonte dos novos tempos. Os ensinamentos de
mestres como Nestor Duarte nunca se vão ou se per
dem, definitivamente.

Retornam, no exemplo e no conceito, ao lado de
tantos outros, poderosos e generosos, para o sonho
da garantia de "uma existência humana livre do medo
e da necessidade".

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Nobre
Deputado Waldir Pires, a Mesa associa-se à homena
gem que VExa. faz ao grande baiano Nestor Duarte.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, re
tornamos do recesso parlamentar, curiosamente, às
voltas com o rescaldo da crise de abastecimento de
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energia elétrica por que o nosso País passou. Interes
sante é que, nesse ínterim, tivemos um apagão, que
parou mais da metade do País por causa da queda de
um cabo na linha de transmissão de Ilha Solteira, no
Estado de São Paulo, para os grandes centros da Re
gião Sudeste. Numa entrevista, o Ministro José Jorge
dizia que a causa do apagão seria um parafuso que
se afrouxou na linha de transmissão de Ilha Solteira.

Não resistindo à curiosidade, dirigi-me até Ilha
Solteira para ver o parafuso frouxo de que falou o Mi
nistro José Jorge. No local, constatei que, se houves
se parafuso frouxo, este, a falta ou o excesso deste,
seria na cabeça dos responsáveis pelo setor de ener
gia elétrica do País. Na verdade, a 250 metros do pa
rafuso mais próximo é que o cabo se rompeu. Portan
to, nada tem a ver com o tal parafuso a que se referiu
o Ministro. E, se rompeu, foi em função da mesma ca
usa que levou ao racionamento de energia: a falta de
investimentos do Governo nas linhas de transmissão
e geração de energia.

A usina de Ilha Solteira trabalha como regulado
ra da Região Sudeste e estava operando no limite,
com duas linhas abertas. Quando houve a ruptura do
cabo, desencadeou-se um processo que derrubou
todo o sistema, o que pode acontecer novamente a
qualquer momento, se não houver mudanças subs
tanciais no modelo energético brasileiro.

Sr. Presidente, outra notícia também nos traz
muita preocupação, relacionada à recém-falida em
presa norte-americana Enron, que, tendo financiado
campanhas de democratas e republicanos - cerca de
80% dos Deputados americanos tiveram suas cam
panhas financiadas pela empresa -, hoje se envolve
em grande escândalo, talvez mais grave que os aci
dentes de 11 de setembro.

Recebemos informações de que a ANEEL auto
rizou a liberação de 200 milhões de dólares para as
empresas brasileiras ligadas à Enron, após a falência
desta, o que é muito grave. Pior: o ex-gerente da
Enron no Brasil deixou o País pouco antes do escân
dalo e encontra-se em Londres. Estamos requerendo
informações sobre esses fatos, verificando o financia
mento de campanhas por parte dessas empresas e o
que explica certos interesses.

Curioso é o fato de que a Enron era a principal
sócia da PETROBRAS na construção do Gasoduto
Brasil-Bolívia. Além disso, tem ativos em empresas
de energia e de gás no Estado do Rio de Janeiro, as
sim como em outros países. Agora o Governo estimu
la a PETROBRAS a adquirir os ativos da Enron nes
sas empresas de gás ou energia, mas, por outro lado,
exige para tanto - e esse é um gesto que precisa ser

muito bem esclarecido - que vendamos 2% do con
tro�e acionário do Gasoduto Brasil-Bolívia. Tal gesto
fará com que a PETROBRAS deixe de possuir o con
trole acionário sobre ele. Esses são alguns dos absur
dos da política energética brasileira.

Depois de toda a crise energética e da desverti
calização da Companhia Hidro Elétrica do São Fran
cisco - CHESF, como bem disse o Deputado Fernan
do Ferro, vemos a tentativa de se retirar do País o
controle do Gasoduto Brasil-Bolívia e a imposição à
PETROBRAS da compra do controle acionário de
empresas de energia e gás no Rio de Janeiro.

Mais estranha ainda foi a entrevista do Ministro
Pedro Parente ao tele jornal Bom Dia Brasil, veicula
da hoje. Questionado sobre a compra de energia em
contratos emergenciais, mais especificamente sobre
os 2.153 megawatts anunciados, S. Exa. disse que a
energia será comprada, mas não utilizada. Entretan
to, o povo não sabe que, pela energia contratada, o
Governo Federal pagará 90 reais por megawatt caso
não a utilize; em caso de utilização, o Governo terá de
desembolsar 350 reais por megawatt.

O Ministro Pedro Parente afirmou ter certeza de
que a energia não será utilizada até o ano de 2004.
Ora, nesse caso, por que não empregar o dinheiro
que seria pago ao investidor que trará as barcaças na
geração de energia da biomassa, aproveitando o ba
gaço da cana-de-açúcar, matéria-prima disponível
em nosso País, que está poluindo o interior do Estado
de São Paulo e diversos outros Estados brasileiros?
Por que não usar esses recursos para gerar emprego
no interior dos Estados, aproveitando um recurso re
novável, ou seja, a utilização da biomassa. Precisa
mos obter essas respostas. Por isso estou questio
nando os Ministros Pedro Parente e José Jorge para
que esclareçam isso a esta Casa.

Aproveito para solicitar uma audiência aos em
presários do setor sucroalcooleiro, a fim de que pos
samos discutir a implantação da utilização do bagaço
da cana-de-açúcar como fonte de energia.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos no limiar de uma campanha eleitoral
em que o País vai ter o prazer de ouvir vários candida
tos extremamente preparados e com uma pauta re
cheada de sugestões para debater com a Nação suas
propostas e plataformas políticas.

Não podemos ficar inertes ao ouvir algumas no
tícias na televisão, principalmente quando apresen
tam a Região Norte como de quinta categoria e seu
povo como o submundo desta Nação.



Durante o discurso do Sr. Antonio Fei
jão, o Sr. Pedro Valadares, 1° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Efraim Morais, 1°
Vice-Presidente.
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Estaremos, nos proxlmos dias, assistindo ao O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce-
Governo anunciar a demarcação de reserva de um do a palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes.
parque nacional no Amapá da ordem de 3,8 milhões O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
de hectares. Isso é muito bom, porque o País está Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
pensando no futuro, a Nação está se dedicando a pre- Sras. e Srs. Deputados, o Governo tenta aprovar hoje
servar a Amazônia e sua biodiversidade. Tudo isso a Medida Provisória n° 10, de 2001, que permite a
seria melhor ainda se essa decisão tivesse sido dis- substituição de servidores grevistas por pessoal con-
cutida com o povo amapaense, com os Deputados e tratado temporariamente. Tal medida provisória é a
Senadores do Amapá e com os Parlamentares da resposta autoritária do Governo aos servidores públi-
Assembléia Legislativa do Estado. cos brasileiros, que, ano passado, fizeram mobiliza-

Qual é o motivo para eu não estar em júbilo com ções e greves para denunciar a política de desmonte
essa decisão? É que nos últimos dez anos o Estado do Estado patrocinada pelo Governo Fernando Henri-
vem utilizando apenas 3% de todas as coberturas flo- que Cardoso e o arrocho salarial vivido pela catego-
restais do seu território. Mesmo assim, cederemos à ria, fruto de oito anos sem aumento.
Nação, por força da vontade de o Ministro Raul Jung- Nesse processo, teve especial destaque o mo-
mann permanecer na mídia - dizendo ao Presidente vimento dos servidores e professores das Institui-
da República que essas terras demarcadas do Par- ções Federais de Ensino Superior e dos funcionári-
que do Tumucumaque tinham sido griladas da refor- os da Previdência. O objetivo da greve foi não só o
ma agrária -, um terço de todas as terras do Amapá de reaver as perdas salariais, como também o de
para fazer mais uma pirotecnia de mais um oportunis- defender a universidade pública e gratuita, e contra
ta que pretende fazer farra com os espaços territoriais o desmonte da Previdência.
da Amazônia. Desde o início desse processo, o Governo ne-

Não aceitamos esse tipo de procedimento. As gou-se a qualquer negociação de aumento salarial.
terras do Tumucumaque não foram ocupadas, não es- Tal recusa foi derrotada no Supremo, que reconhe-
tão requeridas; são terras devolutas e não têm zonea- ceu o direito ao reajuste anual dos servidores públi-
mento ecológico-econômico. cos em sua data-base. Nova tentativa de derrotar o

movimento foi a retenção do pagamento dos servi-
A Nação não sabe o que há lá. Mais uma vez, dores em greve, atitude que também foi derrotada

cederemos nossos espaços, nosso futuro econômico, J.
encarcerando nossa sociedade em mais um destino na uStlÇa.
de pobreza e miséria. Somos contra esse tipo de pro- Agora, o Governo tenta criar instrumentos para
cedimento. Se alguém quer demarcar terras para re- intimidar e punir os servidores que possam partici-
serva nacional, que vá fazê-lo em Pernambuco, sem par de um movimento grevista. Essa medida provi-
pedir autorização à sociedade. No Amapá, o princípio séria nada mais é do que isto: um instrumento para
federativo será respe~ado. Chega de intromissões fe- intimidar e tentar acabar com o direito de greve, ga-
derativas na Amazônia. Não ace~amos mais ser quin- rantido constitucionalmente.
tal de burocratas e de aproveitadores que se estão Subst~uir servidores qualificados e treinados por
despedindo de seus cargos, fazendo pirotecnia com trabalhadores temporários terá como efe~o a precarie-
os destinos de gerações. dade ainda maior do serviço público, comprometendo

Sr. Presidente, a Amazônia tem de ser respeita- de forma irreversível sua qualidade. Como substituir ra-
da. Se querem demarcar terra - e lá há mu~a -, va- pidamente profissionais de áreas como saúde e educa-
mos discutir, vamos zonear, vamos conhecer, para ção, com muitos anos de experiência e qualificação, por
depois excluir os espaços terr~oriais a que não mais profissionais temporários, sem colocar em risco a quali-
teremos dire~o de ocupar econômica e socialmente. dade dos serviços? Cabe ao Governo não subst~uir

Em nome do povo do Amapá, fica nosso repú- profissionais em greve, mas, sim, negociar de forma ágil
dio à forma como foi decretada a criação do Parque e franca, para que não haja paralisação dos serviços
Nacional Tumucumaque. São 3,8 milhões de hecta- públicos.
res sem nenhuma participação do povo e da gente Junta-se a essa medida provisória o contido no
do sententrião da Amazônia. Projeto de Lei n° 1.453, de 2001 , e veremos que o ver-

dadeiro objetivo do Governo não é regulamentar o di
reito de greve garantido constitucionalmente, mas im
pedir definitivamente qualquer greve dos servidores
públicos. Pelo Projeto de Lei n° 1.453, pode-se sus
pender o pagamento, uma vez decretada a paralisa-
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O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Fernando Gabeira.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, informo que es
tou apresentando uma indicação ao Sr. Presidente da
República, no sentido de que expresse ao Governo
dos Estados Unidos nossa preocupação - do Gover
no e do Congresso brasileiro - com alguns métodos
que os norte-americanos estão usando na luta contra
o terrorismo.

Refiro-me ao fato, anunciado hoje pela impren
sa mundial, de que os norte-americanos criaram um

ção, e são estabelecidos critérios para a deflagração O SR PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
da greve, que, na prática, é impedida. A aprovação de V.Exa. a palavra.
tais medidas representa grave retrocesso nas con- O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or-
quistas democráticas do povo brasileiro. demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabei

Ao seguir o caminho do autoritarismo e da inti- de receber a separata dos meus discursos e projetos
midação, o Governo assume definitivamente que não da Coordenação de Publicação, do Centro de Docu-
aceita a negociação como forma de saída para qual- mentação e Informação da Câmara dos Deputados.
quer impasse que venha a surgir entre ele e os servi- Quero elogiar o trabalho maravilhoso que estão fa-
dores, reafirmando sua disposição de tentar enfra- zendo, e essa não é a primeira vez.
quecer os movimentos sociais. Parabéns a todos os funcionários por terem tra-

Tais medidas, no entanto, fazem parte de uma balhado dessa forma!
ofensiva geral que o Governo está fazendo contra os O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
trabalhadores brasileiros. O Projeto de Lei n° 5.483, peço a palavra pela ordem.
de 2001, aprovado por esta Casa no final do ano pas- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
sado e que golpeou de morte a CLT, é outra medida V.Exa. a palavra.
adotada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso - O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
mostra como o Governo trata os direitos e conquistas Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
que o trabalhador brasileiro conseguiu em décadas Sras. e Srs. Deputados, hoje conversei com represen-
de luta e suor. tantes do Sindicato da Polícia Civil do Estado de Ron-

O tratamento dispensado aos servidores é tam- dônia e a situação da segurança na região é caótica.
bém uma das faces do desmonte do Estado brasileiro Houve aumento salarial para os delegados, que não
patrocinado pelo Governo Fernando Henrique Cardo- foi repassado aos policiais civis e escrivães, além de
so, que tem atingido em cheio a universidade pública haver a ameaça de greve no Estado.
brasileira. Ela é de importância estratégica para o Temo por esse fato, porque a quantidade de
Brasil, pois ali está concentrada a maior parte de nos- apenados que fugiram do presídio em Rondônia está
sa pesquisa e é a principal responsável pela forma- acarretando um problema muito sério, sobretudo no
ção quadros técnicos de alto nível, através da que se refere à onda de seqüestros e roubos.
pós-graduação. Dela dependem, fundamentalmente, Apelo aos nobres pares, companheiros de Ron-
a formação e a qualificação de docentes para a edu- dônia, para que nos ajudem. Vamos intervir junto ao
cação fundamental, média e superior. Contribui com a Governador do Estado, José de Abreu Bianco, no
elaboração, o acompanhamento e a avaliação de po- sentido de que estenda o escalonamento também
líticas públicas regionais e nacionais, além de desen- aos policiais civis, para que haja uma solução e paz
volver programas e atividades junto às comunidades em nosso Estado.
carentes, entre outras atribuições. O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta

Esse desmonte do Estado reflete-se também Presidência convoca os Srs. Parlamentares que se
em outras áreas. O caos que observamos hoje na se- encontram nas demais dependências desta Casa
gurança pública, em que uma polícia despreparada e para se dirigirem ao plenário. Já temos quorum e,
com baixos salários não consegue combater a cres- dentro de poucos minutos, iniciaremos a Ordem do
cente criminalidade, deve-se principalmente ao au- Dia.
mento da exclusão social proporcionada pelo figurino
neoliberal adotado por este Governo. Tal desmonte
também pode ser visto na epidemia de dengue que
assola o Brasil, cujas ações preventivas, que poderi
am redundar em controle da doença, foram postas de
lado em nome do equilíbrio fiscal.

Não é possível que esta Casa aceite qualquer
projeto ou medida provisória que tenha como princi
pal objetivo a restrição da democracia e da liberdade
de organização e de reivindicação.

O SR.IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.
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São vidas que se perdem; são vítimas de aciden
tes que sobrevivem mas com seqüelas permanentes,
às vezes incapacitantes para o trabalho; são gastos
hospitalares imensos; são perdas materiais de vulto.

Posto isso, assim como têm feito os demais
componentes da bancada federal no Congresso Na
cional, as classes política e econômica de meu Esta
do, as sofridas comunidades sulinas catarinenses e
todos quantos dependem da rodovia, venho apelar
para o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro dos
Transportes que intervenham no processo, de forma
a permitir que os trabalhos de duplicação sejam inici
ados com a urgência que a situação requer.

O SR. NELSON TRAD (PTB - MS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
manifesto-me neste horário por um dever partidário e
sobretudo em respeito ao mandato recebido pelos
meus companheiros e concidadãos de Mato Grosso
do Sul.

Durante onze anos, tenho ocupado a tribuna
para falar sobre a política no Estado de Mato Grosso

à execução do empreendimento - em condições
normais, costuma girar em torno de 2%.

O custo do trecho a ser duplicado e das ações
complementares está avaliado em 1,1 bilhão de dó
lares e contará com recursos do Banco Interameri
cano de Desenvolvimento - BID.

De outra parte, não mais estão em discussão a
validade da obra, sua importância econômica e social,
a grandiosidade do empreendimento ou as dificuldades
enfrentadas para sua viabilização no campo técnico.

Contudo, demorados procedimentos de ordem
administrativa e entraves burocráticos incompreensíveis
vêm postergando o início dos trabalhos, levando ao de
sânimo e, não raro, à revolta os usuários da rodovia e
as comunidades que dela dependem para fazer escoar
sua produção ou desenvolver outras atividades econô
micas, a exemplo daquelas centradas no turismo.

Dados colecionados pelo extinto Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, mostram
o quadro dramático resultante dos diários e constan
tes acidentes verificados naquela rodovia federal:

G ~CIDENTES ~ERIDOS MO~TOS
I~ i 1719 ! 1366 : 114

2000 i 2069 i 1353 I 131

escritório de influência estratégica no Pentágono,
cujo objetivo é difundir notícias falsas no mundo intei
ro, inclusive nos países aliados.

O Brasil, que apoiou os Estados Unidos desde o
primeiro momento, após os atentados de 11 de se
tembro, não pode conciliar a idéia de que a luta contra
o terrorismo tenha instrumentos tão antiéticos quanto
a divulgação de notícias falsas dentro de países alia
dos dos Estados Unidos.

Nunca na história da humanidade, Sr. Presiden
te, uma nação deteve tanto poder econômico, militar e
midiático. Os Estados Unidos pedem ao mundo o di
reito de contar mentiras na Internet, em todos os jor
nais e televisões. Se isso acontecer, além de deterem
os poderes de mídia, econômico e militar, poderão
manipular completamente o planeta.

O Brasil não pode concordar com essa posição.
Por isso, estou apresentando a indicação, para que o
Presidente da República expresse essa nossa preo
cupação.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(Bloco/PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, arrasta-se no
tempo o início das obras no gargalo em que se trans
formou o trecho sul da BR-101, os 247 quilômetros
que ligam o Município de Palhoça à divisa de Santa
Catarina com o Rio Grande do Sul, sem contar os cin
qüenta quilômetros do contorno de Florianópolis,
obra incluída entre as que integram o Corredor
MERCOSUL, programa estratégico do Governo Fe
deral, previsto no Plano Plurianual 2000/2003.

O relatório da situação de dezembro de 2001,
divulgado pelo Ministério dos Transportes, informa
que a conclusão da obra está prevista para dezem
bro de 2004, mas em entrevista ao jornal Notisul
On-Iine, de Tubarão, edições de 9 e 10 de fevereiro
corrente, o gerente do programa, engenheiro Carlos
Alberto La Selva, afirmou que, embora o prazo seja
apertado, é possível que as obras sejam iniciadas
em setembro.

A obra, de expressiva importância econômica
e social, especialmente para a Região Sul, envolve
a duplicação do trecho, a restauração da pista exis
tente, a construção de mais de duzentos quilôme
tros de vias marginais e de inúmeras obras de arte
de grande porte, em região caracterizada por peculi
aridades de ordem geográfica, como os Morros dos
Cavalos e Agudo ou as travessias sobre a Lagoa de
Santo Antônio e os banhados de Maracajá.

Tudo isso levou à necessidade de o plano bá
sico de engenharia da rodovia precisar contemplar
21 programas ambientais e sociais complementares,
os quais absorverão 15% dos recursos necessários

1999
~.

2073 1373 136



Termo de compromisso

3 - Fica assegurado ao Grupo o espa
ço de cargos DAS (Direção e Assessora
mento Superior), isto no Governo/MS, sen-

Eu Wander Loubet, Presidente do Di
retório Municipal do PT, Coordenador da
Campanha da Coligação Muda MS - Zeca
Governador, firmo o presente compromisso
com o G-100, onde, neste ato, comprome
to-me, quando da confirmação da eleição do
nosso candidato Zeca, já como Governador,
a cumprir os seguintes itens: (...)
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do Sul. Faço-o na certeza absoluta de que não seria do dez DAS I, dez DAS 11, dez DAS 111, quin-
este o território para se confrontarem idéias e afirma- ze DAS IV e dezoito DAS V.
ções contraditórias entre nós e nossos adversários. Sr. Presidente, está aqui o documento. Foi ela-
Entretanto, a própria expressão federativa deste local borado e levado ao balcão de um cartório, onde foram
obriga-me a vir mostrar que o PT de Mato Grosso do reconhecidas as firmas, numa demonstração concre-
Sul está cometendo estrepolias, agredindo a ética e ta de desprezo ao pudor e às coisas públicas deste
afrontando os homens decentes do meu Estado. País.

Não falo de forma leviana, Sr. Presidente. Afinal Quero mostrar de forma concreta a não-afirma-
de contas, desde que o Governador Zeca do PT assu- ção de um colegiado que considero decente e de um
miu a liderança efetiva dos negócios públic?s do meu partido que tem prestado favores à moralidade brasi-
Estado, dúvidas começaram a aparecer. E verdade leira. Desejo mostrar o descaso, o desprezo, o enga-
que a dúvida é sinal de inteligência. Por isso mesmo no que esse grupo denominado petista está lançando
estranhamos, logo no início de seu Governo, a cria- no Estado de Mato Grosso.
ção de cargos e nomeação de parentes, numa afirma- Sr. Presidente, o Sr. Wander Loubet, coordena-
ção concreta de sua solidariedade ou nepotismo. Mas dor da campanha do candidato Lula no Centro-Oeste,
em seguida S.Exa. foi veranear no Rio Grande do condenado pela Justiça Pública do Estado de São Pa-
Norte, na casa do maior empreiteiro do meu Estado, ulo assume a materialidade do delito. Com a maior
onde passou com a família mais d~ dez ~ias. Eclodiu de~façatez, afirma à população de Mato Grosso: dis-
à frente, Sr. Presidente, fato que hOJe esta sendo con- se que assinou, mas não cumpriu, como se na reali-
c1uído pelo Ministério do Trabalho e do Emprego: o dade ele fosse também o dono da interpretação do
avanço no dinheiro do FAT. Tal dúvida já começa a ser Código Penal, não sabendo ele que isso é um crime
certeza. formal. A partir do momento em que assinou o com-

Pois não é, Sr. Presidente, que, domingo passa- promisso, merece a repulsa dos homens decentes do
do, as revistas Veja e ISTOÉ Dinheiro publicaram um meu Estado.
documento assinado em outubro de 1988 por Wander Era esse o meu pronunciamento.
Loubet, que foi coordenador da campanha de Zeca O SR. MAX ROSENMANN (PMDB _ PR. Pro-
do PT e Secretário de Obras? . nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e

Imaginem os senhores, petlstas dec~ntes d~ste Srs. Deputados, nobres membros da Mesa Diretora,
plenário e de outros Estados, que essa cOrja que la se Líderes das bancadas, ilustres colegas, senhoras e
encontra, esse Wander Loubet, desde sua nomea- senhores, venho hoje a esta tribuna para registrar so-
ção, no primeiro momento do Governo ~o Ze~a ~o PT, lenemente nosso profundo pesar pela perda irrepará-
já era um homem condenado. pela Justiça P~bh~a.do vel sofrida pela imprensa paranaense com o faleci-
Estado de São Paulo por crime contra a fe publica mento, no último dia 5 de fevereiro, do jornalista Car-
pelo uso de documento falso. los Roberto Tavares, ilustre Diretor de Redação do

Agora, a revista Veja e a ISTOÉ Dinheiro jornal Tribuna do Paraná, um dos mais importantes
dão-nos ciência do seguinte documento, assinado de nosso Estado.
pelo Sr. Wander Loubet, hoje Presidente do Diretório Filho de Valdivino Tavares de Mello e Aparecida
Estadual: dos Santos Mello, Charles, como era conhecido entre

os colegas e amigos, nasceu em Alto Paraná, noroes
te do Estado, em 27 de maio de 1954.

Dos 47 anos de vida, dedicou quase trinta à Edi
tora O Estado do Paraná.

De contínuo a diretor, nunca faltou um dia de tra
balho.

Por amor à profissão, pela qual interrompeu pro
missora carreira de jogador de futebol, passava horas
a fio na redação, num expediente que sempre ultra
passava dez horas de exercício de criatividade, de
orientação aos colegas e dedicação extrema.

Charles deixou a diagramação para assumir a
direção do Tribuna do Paraná em junho de 1987. E o



Sua morte, antes de completar os 48 anos de
idade, deixou profunda tristeza não só entre seus fa
mi�iares diretos - o jornalista deixou viúva e três filhos
-, mas em toda a sociedade paranaense, que o via
como um dos mais destacados defensores da liberda
de de imprensa com responsabilidade social, como
exige a prática do bom jornalismo.

Felizmente, a dor que essa perda causou será
parcialmente amenizada pela certeza de que as dé
cadas de labuta desse excelente profissional deixa
ram seus frutos na formação de dezenas de jornalis
tas que hoje militam em nossa imprensa. Assim, po
derão levar adiante os princípios que nortearam a car
reira desse insubstituível jornalista.

Registramos, portanto, nossos votos de profun
do pesar a toda a família do jornalista Carlos Roberto
Tavares, bem como a seus colegas da Editora O Esta
do do Paraná, esperando que o exemplo de vida de
Charles possa colaborar para que a imprensa para
naense continue trilhando o caminho da verdade, da
liberdade de expressão e da responsabilidade social.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PAULO LESSA (PPB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, novamente, o Estado do Rio de Janeiro vêse
diante de uma epidemia de dengue, sendo que desta
vez a doença evoluiu do tipo clássico e se apresenta
também em fase mais nociva, fatal, em determinados
casos, a chamada dengue hemorrágica, que já cau
sou inúmeras mortes no Estado.

É certo que os setores da saúde envolvidos
têm-se preocupado com o problema. Inclusive, já foi
mobilizado até mesmo o Exército para ajudar no com
bate à epidemia.

Consabido, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que o Exército brasileiro, por disposição constitu
cional, destinase à defesa da Pátria, à garantia dos
Poderes e à defesa da lei e da ordem. Porém, diante
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jornal nunca deixou de ser vitorioso sob sua direção. do quadro que se desenvolve no Estado do Rio de Ja-
À véspera de sua morte, no dia 4 de fevereiro último, a neiro, justificase de plano o emprego das Forças
redação festejava um novo recorde de venda. Armadas no combate à dengue, pois, se assim não

Com extraordinária capacidade de trabalho e or- for, a epidemia poderá evoluir e apresentar resultados
ganização, Charles acumulou a direção de redação imprevisíveis.
de dois jornais - Tribuna do Paraná e O Estado do Dessa forma, entendo o empenho dos setores
Paraná - entre 1990 e 1997. envolvidos. Porém, acho que ainda é muito acanhada

Conhecedor de artes gráficas, deu cara nova ao a iniciativa, pois a situação está a carecer preocupa-
jornal e implantou uma linguagem mais próxima do le- ção maior, com maior destinação de verbas municipa-
~or. is, estaduais e federais, todas tendentes a combater

de forma mais efetiva a doença.
Preocupame mais ainda a forma como a epide

mia vem sendo enfrentada, isto é, somente no âmb~o

da cidade do Rio de Janeiro, sem que haja preocupa
ção com os outros Municípios, em especial com os da
região norte fluminense, onde, segundo matéria vei
culada na imprensa local, a doença desenvolvese em
escala também alarmante.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
chamo a atenção de todos os setores envolvidos,
para que seja dado ao caso tratamento efetivo de
guerra, ou seja, com o emprego de todos os meios ca
pazes de combater a epidemia e evitar que ela se es
palhe para outros Estados e comprometa toda a Na
ção.

Muito obrigado.
O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,

gostaria de pedir direito de resposta, em função do
que o Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Não há
direito de resposta. V.Exa. não é o Governador.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Protesto.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - V.Exa.
não tem direito a resposta. A Mesa não aceita o pro
testo de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Luiz Alberto.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o fim do racionamento de energia elétrica
anunciado pelo Governo Federal a partir do dia 10 de
março, mais do que uma decisão técnica, pode ter
contornos políticos e com ele mais um ato de irres
ponsabilidade do Governo Federal. Embora venha re
batendo as acusações de que a medida não tem um
conteúdo eleitoreiro, os dados nos informam que
pode não ser isso o que está aparentando.

Para justificar a suspensão do racionamento, o
Governo falou das fortes chuvas e mostrou estatísti
cas sobre o nível dos reservatórios das hidrelétricas,
colhidas no último dia 15. Na Região Sudeste, eles
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estavam com 55,03% da capacidade preenchida,
contra 32,44% em dezembro. Na Região Sul, os níve
is estavam em 90,29%, contra 82,73% há dois meses.
No Nordeste, 46,48%, contra 14,3%. E, no Norte,
70,43%, contra 37,39%. Em todas as regiões, o volu
me de água armazenado seria suficiente para garan
tir o fornecimento de energia sem problemas até a
próxima estação de chuvas.

Entretanto, alguns especialistas discordam des
sa análise do Governo. É o caso de James Carreira,
professor em Salvador e um dos pais do plano de re
dução do consumo gerido pelo Governo: "0 fim do ra
cionamento de energia elétrica neste momento é uma
decisão prematura e de alto risco para o País".

As únicas novidades que aconteceram nesses
últimos nove meses foram a ocorrência de chuvas
acima da média histórica e aumentos tarifários abusi
vos. Ainda persiste a falta de investimentos em gera
ção e transmissão de energia elétrica, causando o
descompasso entre oferta e demanda que não resis
tiu nem a uma seca moderada, como esta dos últimos
anos. O instituto Ilumina teme que uma demora na re
estruturação do setor elétrico acabe afastando novos
investimentos, principalmente por causa das eleições
presidenciais.

Ao não descartar a possibilidade de um novo ra
cionamento, FHC responsabiliza a natureza quanto
ao destino do sistema elétrico brasileiro, demonstran
do sua incapacidade em gerir o sistema de produção,
abastecimento e consumo de energia no Brasil. O Go
verno procura mostrar eficiência às custas das chu
vas e, ao mesmo tempo, busca justificar o aumento
abusivo das tarifas, tentando convencer a população
de que os problemas acabaram e que bastará pagar
um pouco mais para que os riscos deixem de existir.

O maior desafio do Governo, a partir de agora,
será afastar o risco de novos racionamentos de 2004
em diante. Uma tarefa difícil de ser cumprida se as
pendências do setor não forem solucionadas. Esse
risco apenas estará afastado se a reestruturação do
Ministério de Minas e Energia for concluída e se as
usinas e linhas de transmissão que constam do pro
grama de expansão da oferta de energia forem cons
truídas nos prazos previstos.

Mesmo com os investimentos anunciados pelo
Ministro José Jorge, que afirmou que o programa es
tratégico de aumento da oferta de energia no período
2001/2004 terá um total de investimentos de 43,4 bi
lhões de reais - sendo que 11 ,2 bilhões serão desti·
nados para hidrelétricas e 16,7 bilhões para a cons'
trução de termoelétricas -, o mercado continua reti·
cente quanto às promessas do Governo. Segundo es·

pecialistas, não há nenhuma garantia de que as usi
nas previstas entrarão em funcionamento dentro do
cronograma, levando em conta tantas pendências
que precisam ser solucionadas.

É necessária a adoção de medidas firmes para
garantir o abastecimento no futuro, fazendo com que
os investimentos no setor sejam realizados, com no
vas usinas em operação. Assim, não se pode consi
derar o fim do racionamento como um resultado posi
tivo das ações do Governo FHC no setor elétrico.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
MA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, venho registrar, em primeiro lugar, com muito
pesar, a ocorrência, no Estado do Maranhão, de mais
um crime bárbaro: adolescentes e crianças, especial
mente do Município de Paço do Lumiar, uma das cida
des que ficam na Ilha de São Luís do Maranhão, fo
ram assassinadas e tiveram seus órgãos genitais ex
tirpados. É o caso das crianças emasculadas do Esta
do do Maranhão, que está sendo verificado por esta
Casa, através da sua Comissão de Direitos Huma
nos, cujo Relator é o ilustre Deputado Orlando Fan
tazzini, aqui presente. S.Exa. já esteve em São Luís e
em Paço do Lumiar para ouvir relatos da situação.

Nesta semana, exatamente no último sábado,
mais uma criança foi encontrada morta, com seus ór
gãos genitais extirpados, retirados, com precisão ci
rúrgica. Ontem, o jornal A Hora, de São Luís, anuncia
que sobem para 22 o número de assassinatos dessa
natureza.

Sr. Presidente, esses assassinatos vêm ocor
rendo no Estado do Maranhão desde 1991 e até
hoje não houve uma providência concreta da polícia
ou da Justiça do Estado, no sentido de punir os res
ponsáveis.

Esta notícia também consta no jornal O Globo
de ontem: "Mais um menino é assassinado em São
Luís". Na realidade, foi no Município de Paço do Lumi
ar, um pequeno Município da ilha de São Luís, onde
esses delitos têm se concentrado. Apenas um dos 22
casos ocorreu em outro Município, em Codó. Todos
os outros, 21 casos, aconteceram em Paço do Limiar.

A polícia do meu Estado não consegue apurar
porque tem idéia preconcebida sobre o crime, não
aceita que se trata de assassinato em série. Está aqui
no jornal O Estado do Maranhão, pertencente ao
grupo Sarney, denominado por muitos de "diário ofici-
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ai", A edição de ontem traz: "O delegado ressaltou que o Estado caminhou na contramão da economia
que todas as possibilidades estão sendo apuradas nacional.
com rigor, tendo a certeza de que não se trata de um A face mais grave dos desacertos da política
serial killer (crimes em série)". econômica do Governo Estadual, no entanto, é que

Ora, Sr. Presidente, a característica de todos es- os indicadores negativos no setor industrial represen-
ses delitos é uma só: crianças, adolescentes ou tam o fechamento de postos de trabalho e o conse-
pré-adolescentes são encontrados mortos, com seus qüente aumento da taxa de desemprego no Estado.
órgã~s .gen~ais extirp.ados ~om precisão cirúrgica, No ano passado, segundo a pesquisa da CNI, o
com Indlcaçao de.ter ~Ido u~ I~str.umento pe~uroco~- setor empregou 5,2% menos trabalhadores e não
tante, como um bl~t~~1. A poliCia dl.~se que vai Investl- houve ganho real salarial, pois os vencimentos líqui-
gar toda~ as ~osslblhd.ade~, mas Ja pa~~ da certeza dos sofreram retração real de 5,6% em 2001. Os re-
de que nao ha um senal klller nessa serle de 22 as- sultados também são diferentes da média nacional. A
sassinatos. prati~ados .a ~artir de 1?~1. Essa visã~ pesquisa demonstra que o mercado de trabalho da in-
preconc~blda ~ Inad.mlssl~el ~a poliCia do Estado e dústria brasileira fechou o ano passado positivo em
que tem Impedido a Investlgaçao. 1,1 %, evolução superior à registrada em 2000, de

A essa altura, não é só o Estado do Maranhão e O78%.
o seu Governo do PFL que estão sendo responsabili- 'O I t t d CNI f' I' d d" - evan amen o a OI rea Iza o em oze
zados por esse fato; e o Brasil, porque essa questao E t d d 3 700 d 'd'
já chegou à Organização dos Estados Americanos, s a os, em cerca e. gran es e me las em-

t · . t' d ., d . I - presas. Apenas quatro Estados apresentaram resul-que es a Inves Igan o a ocorrencla e grave VIO açao . .', ..
dos direitos humanos. É preciso urgentemente apurar tados negatlv?s em 2001. GOlas, Amazonas, Espmto
esses fatos, sob pena de não se ter a tranqüilidade Santo e Ceara. Isso derruba, portanto, ~u~lquer arg~-
das famílias de Paço do Lumiar, que não podem nem mento do Governo d~ ~ue a.causa dos md.lces negatl-

. da I' nças ao col' 1'0 POI'S as vos do Estado de GOlas seria o desaqueclmento ou amais man r as suas cr a eg , - d . 'd d • . .
mesmas podem vir a ser vítimas desse brutal assas- retr~çao a~ atlvl ~ es economlcas na conjuntura

I· o naCional ou internacional.s n .
Muito obrigado. A ausência, em Goiás, de uma política governa-
o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Conce- mental de estímulo às exportaç?es cO,ntribuiu para

do a palavra ao Sr Deputado Euler Morais agravar o desempenho do setor industrial no Estado
O SR. EULER MORAIS (PMDB _ GO: Sem revi- no~ últimos três anos. Somados aos ~es~certos ~as

- d d) S P 'd t S S D t açoes do Governo Estadual, a dependencla exclUSivasao o ora or, - r. resl en e, raso e rs. epu a- d d . t f ./. 'd d d -
d G · . I t I t . t 2001 d o merca o In erno ragllza a capacl a e e reaçaoos, Olas, amen ave men e, regls rou em e- d " I ' .

h . d t . d t' I I t' o parque Industrla gOiano a qualquer crise de de-sempen o negativo o se or In us ria pe o ercelro d
. O b I d It d . d .. man a.ano consecutivo. a anço os resu a os In ustrlalS

do País, divulgado no último dia 7 pela Confederação Os programas de incentivo à exportação do Go-
Nacional da Indústria, revela que o desempenho do verno Estadual têm se resumido, com raras exce-
Estado foi negativo em 0,27%. As causas apontam ções, a protocolos de intenções, sem qualquer resul-
claramente para a política desastrada de seu Gover- tado efetivo na geração de alternativas de mercado
no. A desarticulação de programas e as sucessivas para a produção industrial do Estado.
reformas administrativas, sem qualquer critério, pre- Éurgente, portanto, a reformulação completa da
judicaram as políticas de incentivo no Estado, deses- política industrial goiana, sob pena de vermos os es-
timulando novos investimentos. forços de industrialização de Goiás, ao longo de vári-

O Governador Marconi Perillo tem anunciando o as décadas, desperdiçados. O empresariado local de-
crescimento industrial no Estado desde seu primeiro monstrou, desde a década de 80, surpreendente ca-
ano de mandato, mas os resultados demonstram o pacidade de empreendimento e modernização, com a
oposto. A expectativa era de que o faturamento da in- inserção do Estado no cenário nacional da produção
dústria em Goiás, no ano passado, crescesse 3%, industrial. Sem estratégia governamental para a con-
mas o que se viu foi o contrário, como fica agora com- solidação de mercados, no entanto, todos esses re-
provado pela pesquisa da CNI em trabalho conjunto sultados poderão estar comprometidos, como vem
com a Federação da Indústria do Estado de Goiás. O acontecendo desde o início da gestão do Governador
mais grave é que as vendas da indústria nacional Marconi Perillo, conforme demonstra a pesquisa da
cresceram 11,7% no mesmo período, monstrando CNI.
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Sr. Presidente, peço a VExa. que este pronunci
amento seja divulgado nos meios de comunicação da
Casa.

Muito obrigado.
O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no dia 22 de janeiro deste ano completa
ram-se os quatro anos de vigência o Código de Trân
sito Brasileiro, instituído pela Lei n° 9.503, de 1997.
Como estávamos em recesso, evidentemente não
pudemos falar deste evento na ocasião adequada,
mas o faço neste momento. .

Tive a honra de presidir a Comissão Especial
que analisou, na Câmara dos Deputados, o projeto do
Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido Relator o
Deputado Ary Kara, de São Paulo. Sinto-me orgulho
so em ter contribuído para que os brasileiros pudes
sem dispor de um conjunto de normas que se consti
tuem num verdadeiro "código da vida".

Quem de nós não tem um amigo ou parente que
teve sua vida estupidamente perdida no trânsito? Nos
dez anos que antecederam a vigência do novo Códi
go de Trânsito, morreram no Brasil, em acidentes, 250
mil pessoas - o equivalente a toda a população da mi
nha cidade, Blumenau, por exemplo. Alguma coisa
precisava ser feita. O Código nasceu com esta preo
cupação: preservar a vida das pessoas.

E para tanto centrou suas atenções nos princi
pais inimigos da vida, identificados pelas estatísticas
do trânsito: excesso de velocidade, motoristas alcooli
zados, desrespeito ao pedestre, descaso com os
equipamentos de proteção e, a síntese disso tudo,
despreparo dos motoristas brasileiros. No que se re
fere aos efeitos do problema, o Código é rigoroso,
com punições severas e multas elevadas. Com rela
ção à prevenção, ainda há muito por fazer.

Não é apenas, e nem principalmente, com pe
nalidades que se vai consertar o quadro trágico do
trânsito brasileiro. O mais importante é a educação e
a prevenção. É isso que o Código, no seu texto, tem
de melhor. É indispensável que cada pessoa, motoris
ta ou pedestre, acredite que a obediência às normas
de tráfego é algo bom para todos, porque é condição
para a harmonia e a convivência civilizada. Mas esta
consciência ainda está por ser criada.

Contudo, em boa parte devido a esse novo Có
digo, a situação do trânsito apresentou, nesses qua
tro anos, sensíveis melhoras. Cito, como exemplo, os
resultados obtidos nas estradas federais do Estado
de Santa Catarina. Considerando a data de vigência
do Código, 22 de janeiro de 1998, e comparando-se
as médias anuais do ano anterior com a dos quatro

anos posteriores, o quadro se apresenta da seguinte
forma: o número de acidentes e de feridos diminuiu
15%, e o número de mortes reduziu-se em 30%. Pro
jetando esse resultado para o País, se tínhamos re
gistro de 250 mil mortes em acidentes de trânsito em
uma década, calculem quantos milhares de vidas fo
ram preservados a partir da instituição de leis de trân
sito mais rigorosas.

Sr. Presidente, os dados são altamente signifi
cativos e por si só merecem ser comemorados como
importante vitória no quarto aniversário do Código.

Muito ainda deve ser feito, especialmente no
que diz respeito à prevenção de acidentes, à educa
ção para o trânsito, à qualificação e conscientização
dos motoristas brasileiros, mas seguramente o Códi
go está cumprindo sua principal função: a de estabe
lecer uma convivência mais civilizada entre os usuári
os de nossas vias públicas.

Tenho certeza de que com o trabalho que será
realizado este ano na Câmara dos Deputados, espe
cialmente na Comissão de Viação e Transportes,
onde há grande número de projetos de alteração do
Código, chegaremos ao aprimoramento necessário.

Obrigado.
O SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é com profunda indignação que nes
te início de ano assomo à tribuna para expor os inú
meros fatos violentos que vêm ocorrendo no País.

Assassinatos, seqüestros, rebeliões em presídi
os são constantes nos noticiários. Companheiros
nossos como Toninho do PT e recentemente o Prefei
to de Santo André, Celso Daniel, foram brutalmente
assassinados. Não se pode esquecer do seqüestro
do publicitário Washington Olivetto, em São Paulo,
por uma quadrilha internacional de seqüestradores.

A rebelião no Presídio Urso Branco, em Rondô
nia, ocorrida no mês passado, que resultou na morte
de 27 presos, também não pode ser esquecida. Esti
ve em visita oficial ao Estado e, em audiência pública
com o Governador, S.Exa. se comprometeu a dar as
mínimas condições aos presidiários para que rebe
liões como essas não voltem a acontecer.

Mas pouco se tem feito para melhorar o proble
ma da violência no Brasil. Este mês a Prefeitura Muni
cipal de São Paulo, através da Secretaria do Desen
volvimento, Trabalho e Solidariedade, divulgou pes
quisa sobre os índices de pobreza e violência no Mu
nicípio. Por esse estudo, verifica-se a situação da po
breza dos chefes de domicílios paulistanos entre os
anos de 1991 e 2000 e sua relação direta com a vio
lência.
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Segundo o Programa de Aprimoramento das
Informações de Mortalidade no Município de São Pa
ulo - PROAIM, a variação da média anual dos índices
de pobreza e violência é praticamente a mesma. Nes
se período a variação no número de mortes violentas
ficou em torno de 2,4% e o índice médio anual de po
breza no Município foi de 2%.

De acordo com a pesquisa, os índices de pobre
za na última década aumentaram. Em 1991 os chefes
de domicílios pobres ficaram num patamar de 18,5%;
já no ano 2000 verificouse a quantidade de 589 mil
chefes de domicílios vivendo na situação de pobreza,
o que equivale ao índice de 19,7% do total de 3 mi
lhões de chefes de domicílios em São Paulo.

Dos 96 distritos administrativos do Município,
Perdizes foi o que registrou em 2000 a menor taxa de
pobreza, com apenas 5,6%. O Distrito do Brás foi o
que teve maior queda no número de chefes de domi
cílios pobres, com uma variação de 53,4%. Em con
trapartida, Vila Andrade apresentou o maior aumento
na quantidade de chefes de domicílios em situação
de pobreza, com uma variação exorbitante de 232,1 %
entre 1991 e 2000. Durante esta década de pesquisas
realizadas pelo IBGE, o Distrito de Marsilac foi consi
derado aquele com maior taxa de pobreza.

Verificouse também que o nível de escolaridade
e a concentração de atividades econômicas influenci
am na taxa de pobreza e nos índices de violência. Nos
distritos administrativos com maior concentração in
dustrial, que correspondem a 31, ocorreu uma redu
ção na taxa de pobreza de 4,2%, mas nos setores pri
mários e terciários houve a elevação nos índices de
chefes de domicílios pobres, chegando a 28,4% e, por
conseguinte, um aumento da violência com uma vari
ação média anual de 2,8% para 4,3%.

Pesquisas como essa, que mostram que pobre
za e violência caminham juntas, comprovam, definiti
vamente, que o grande germe da violência só pode
ser combatido se houver melhor distribuição de renda
e maior incentivo à educação. Só assim o mal pode
ser combatido, antes que se alastre sob formas tão
perversas como vem acontecendo hoje em dia.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero deixar re
gistrado nos Anais da Casa artigo do Dr. Ronaldo Ro
gério de Freitas Mourão, intitulado "Um país sem pla
nejamento", que trata do horário de verão no Brasil e
mostra os pífios resultados decorrentes de sua im
plantação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR

Um país sem planejamento
R.ONALDO ROGJ::RIO DE l~R.EJ""AS MOURAo

C· REGAMOS AO 1bn de mais 1..DTI. pe
rfodo de haras de .....erão. Nas duas

úllbnas d.é<:::a~~nh.o den.uncian.do a
desorganização que rege OI .....so da hora
de verAo no .Bra.siL

Além das datas dos inicios e fins dos
period.os de hora. de verão va..ri.a.re.rn.
a:nuabnen.~o g~rno at:é hoje 'Yt!D:l in
sistindo Cfi1 aplicar a hora de verão nos
Estados próxi..l:nus ao equad.or~ Co.Dl.O

nas regiões Nane e NordrsU!:.
O uso da hora de verão viséI. à econo

mia de energia. através de UIrl aptuveila
ruen1:O mais racional da 11.1.Z solar. Ela se
rá de grande valia para as regiões. sl1'Ua
das lonse do equ.u.d.or terres~~onde os
dias co.rneç.aJTl a ser n1ais longos depois
do ini"cio da pri..Jn.avera. Para 1TIe1h<u
COLnp~S o rnccnn.i.5A"nO dessa
nt.edida de econODl..Ía~ seria acon.selh.á
vel UP"\A rápida. reviaao dos nossos a::;o
nhec:iInentos sob.l'1C' as ~olJ.di.<,:õesde üu
ITÜnaçAo da Terra pelo SoL

E1cluindo a noção de dia ':::011:1.0 uni
da.d.e de ~po igual a 2.4 horas" denu
mina-se d.i.a. ao in:t.erva.lo de tempo entt"e
os Utstau.te:s do n..ascer e do pôr-da-sol.
e~ una detern:1i.nudo lu.:..:ul. Os dias :U::J.a.i~

longos e.rn. urna localidade:- ocorrem du
nuU.e a époc.::.a. do ano e~ que o. Sol se .en
contra no henJ.is~rio dessa loc.alidwdc.
Assim.. no he:D'Ji,.st'ério Sul. os dias corne
ç:a.an la. se alongar a partix do instaJ"'le eTn
qu.e a Sol cruza. o ~uiS.dor celeste (equi
ocX:w da~ c..-ru 21/22 de: setem
bro) exn direç.Ao ao Sul. atingindo «> seu
nl.á.xirn.o af'.asa.aJnento do ~u.a.duc (soIs
tido do verão,. em 22/23 de dezernbro >.

I>esse .rn.On1.cnto eln"l diante.. os dias co
JTleç.a..n:J. a encurtar. quando entao n Sol
cOU1C'Çu Q. se aproxin-uu· de novo do
equador,. c:ru.z.o.ndo-o (cqUUl.ÓCl.O do 01.1

tono,. cn"-1 2V22 de lnarço) de volta ao

tl,e• .lrisf~rio Nort.~. para atingir rrlá..x..Uni;l
aprox:inl.açikJ do pólo Norte (solsúcio
do~o,.ern20/21de iunho).

Verifica-se por esses dado~ que a de
nOrn.&.naçào de hora de verão é cealr...clU.
te :ixnprópria.. pois se trau... na realidade.
de aproveitar os dias mais longos do
a.no. Alitis. enl vários outros países apli
ca-se a c:orT~ão de aprovei1.lllnl.ento dos
d.ia.b lOfl.b'"08 duranre UJn intervalo de
quas~ seis -.n~ses,. D'l.aS .odos eles se en
cuntra:un longe doequador.

O ideal para <> nosso pais seria H ado
ção do horário dos dias longos desde o
fim de se'leInbro até 00 final de nJ.arço nas
n:gitJcs Sul, Sudes'le e Centro-<..""leste
(com a exclusão dos l~t:udo.sdo '1"'u::a.n
tins e de Mato GrossoJ. pois nas regiões
Norte e Nordest.e,. corno os efeit.os serão
nulos ou nl.esrno prrjudiciais para a iu
dústrIa local. a sua adoção é tot.a.lJ::ncnle
des.aconse~L

L"lesde 198.j. tel"nus alertado cont"ril o
absurdo de inc.:luir us EslacJ'-Js prúx.in1lo,:,
ao equador terrestre no horário de ve
rá,o. A s.ituaç.ao erd taQ critica que a As
~en)bleiaL~~lativado Ceará aprovou a
lei n Q 11.638. d~ 20/11l89~ ex-..inguindo (.I

horárJO de verão no Est:aoa.
Finabn.ent.c~a partir de 1990~ <> ee:;over

no brusileiro uceitou as ponderaçoes e
excluiu os Estados do Nort.e e- Nordest.e.
Em 2001. quase dez; anos depois. <J go
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ENTREVISTA A QUE SE REFERE O ORADOR

Piercing. Modismo Perigoso

Nesta última edição do ano a JAO, entrevista o
Prof. Dr. Artur Cem, que vem realizando uma pesqui
sa inédita sobre as consequências do uso de pier
cing, na cavidade bucal. O uso de piercings coloca
dos em diversas partes do corpo tem se tomado um
fato extremamente comum em adolescentes, que fa
zem desse ornamento uma arma perigosa, que colo
ca em risco a saúde do usuário. No Brasil, segundo o
Prof. Cerri, os colocadores do Body Piercing, tam
bém conhecido como piercer, tem proliferado de for
ma indiscriminada, muitos dos quais sem as mínimas
condições de higiene e cuidado. O Prof. Cerri, vem es
tudando o assunto a aproximadamente dois anos,
nas Universidades Paulista de Guarulhos(UnG), San
to Amaro (Unisa) e Camilo Castelo Branco, contando
com uma equipe de 20 colaboradores, entre profes
sores e alunos. Centenas de trabalhos foram levanta
dos em todo o mundo. Contatos foram feitos com di
versas entidades internacionais. O grupo coordenado
pelo Prof. Cerri, realizou biopsia em dezenas de pes
soas que usavam piercing na cavidade bucal. Os re
sultados preliminares dessa pesquisa revela aspec
tos preocupantes e de certa forma assustadores, uma

01426 Quinta-feira 21 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

O SR. NEUTON LIMA (Bloco/PFL-SP. Pronun- uso. Lamentavelmente, no entanto, nem sempre os
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. pais são ouvidos pelos filhos adolescentes, o que au-
Deputados, a aplicação de tatuagens permanentes e menta muito a probabilidade de decisões imaturas
a colocação de piercings como brincos, argolas, alfi- que se transformarão posteriormente em amargo ar-
netes e tachas, nos mais extravagantes locais do cor- rependimento.
po, transformaram-se em epidemia entre jovens do Se aprovado, o projeto de lei que apresentei so-
País inteiro. Trata-se de mais um bizarro modismo de bre a questão representará um poderoso amparo do
verão, como tantos outros que a cada estação levam Estado aos pais, pois atribui ao Poder Público, atra-
os adolescentes a substituir penteados, roupas, hábi- vés das Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais
tos e comportamentos. e da Vigilância Sanitária, a fiscalização dos locais

Desta vez, no entanto, o modismo ameaça a sa- onde se realizam tais procedimentos e dos profissio-
úde física e psicológica de toda uma geração, o que nais que os executam.
exige a pronta intervenção do Estado no sentido de Considerando a relevância do assunto e sua im-
defendê-Ia de sua própria imaturidade. Foi com esse portância para a preservação da saúde e da dignida-
objetivo que apresentei o Projeto de Lei n° 5.975, de de das nossas crianças e adolescentes, conclamo to-
2001, que proíbe a aplicação de tatuagens e pier- dos os nobres colegas a se empenharem para a apro-
cings em menores de idade, ainda que com o con- vação desse projeto nesta Casa.
sentimento dos pais, à exceção dos brincos nos lóbu- Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a transcrição
los das orelhas. nos Anais de entrevista concedida ao JAO pelo Prof.

São por demais conhecidos os dramas de jo- Dr. Artur Cerri, titular da disciplina de Estomatolo-
vens que só descobrem que não há técnica capaz de gia/Semiologia na UNG, na UNISA e na
eliminar por completo uma tatuagem permanente UNICASTELO, em São Paulo. S.Sa. vem realizando
quando se cansam do desenho impresso na pele, pesquisa inédita sobre as conseqüências do uso de
anos ou mesmo meses após o procedimento. piercings na cavidade bucal.

Todos nós, que já fomos adolescentes um dia, Era o que tinha a dizer.
sabemos que um jovem de 13, 14 ou 17 anos ainda
não viveu o bastante para perceber que as modas
passam, mas o corpo o acompanhará pelo resto de
seus dias, em diferentes turmas e estilos de vida mui
to diversos. Uma tatuagem considerada maravilhosa
por um garoto aos 15 anos pode tornar-se um pesa
delo no ano seguinte, e continuar assombrando-o por
muitas décadas, como signo indelével de sua própria
insensatez.

Além dos aspectos psicológicos, que, a meu ver,
são os mais graves, há também riscos significativos à
saúde física. Piercings confeccionados com ferro ou
níquel podem provocar reações alérgicas que vão de
uma simples coceira a inflamação, inchaço e até falta
de ar; corpos metálicos inseridos em áreas onde há
acúmulo de bactérias, como nariz, língua e genitais,
tornam a região particularmente propensa a infec
ções.

Além das alergias e infecções, o uso de pier
cings na boca também pode causar fratura nos den
tes e alteração da fala. No caso das tatuagens, mes
mo quando a agulha é estéril e descartável, existe o
risco de contaminação pela tinta, uma vez que fre
qüentemente é utilizada a mesma tinta para vários cli
entes.

Sei que a maior parte dos pais sabe dos riscos
envolvidos nesses procedimentos e desaprova seu



dio?

Cerri - São vários os malefícios provocados
pelo uso do piercing na boca e mais especificamente
na língua, onde a jóia é mais usada. Do ponto de vista
local os piercings, podem provocar alergias, fratura
nos dentes, periodontite, halitose, infecções locais, in
flamação severa da língua, alteração da fala, trauma
no palato, hemorragias e outras consequências que
estamos observando em nossa pesquisa. A literatura
faz citações de hemorragias intensas quando da colo
cação dos piercings. Por outro lado, a literatura inter-

Cerri - Eu tive a oportunidade de conhecer di
versos estúdios em São Paulo. Alguns em condições
precárias de higiene. Outros estúdios fariam inveja a
muitos consultórios. Alguns desconheciam os parâ
metros corretos de esterilização e assepsia. Não bas
ta apenas possuir estufa ou auto clave, é preciso co
nhecer a temperatura e o tempo correto de esteriliza
ção. E necessário estar adequadamente paramenta
do. Mas o grande problema é a falta de habilitação
profissional. A maioria desses estúdios fazem tam
bém tatuagem na mesma sala onde os piercings são
colocados. O mesmo local é utilizado para diversos
trabalhos. Como o material pode ser esterilizado sem
conhecimento do colocador do que é o certo? Nesse
particular, a literatura internacional relata uma série
de doenças infecciosas relacionadas aos piercings.

JAO - Quais os riscos de usar piercing na
boca?

JAO - Como esses piercings são colocados na
língua?

Cerri - O problema começa por aí. Em primeiro
lugar se desconhece as condições físicas do pacien
te, não se sabe se a pessoa é diabética, cardíaca ou
se possui alguma doença que possa contraindicar o
uso do piercing. Para a colocação da jóia, a língua é
puxada e mantida presa fora da boca através de um
instrumento semelhante ao alicate. A seguir é passa
do um cateter na área onde será colocado a jóia e se
guir é introduzido o metal. O diâmetro do cateter é
proporcional ao diâmetro da jóia. Todos esse passos
são feitos sem anestesia e de forma cruenta. A pes
soa é orientada pelo piercer, a não retirar a jóia em
hipótese alguma, para evitar que a ferida cicatrize. E
vai embora cuspindo sangue. Mesmo sem qualifica
ção profissional, o colocador faz uma série de reco
mendações pós-operatória. Isso é inadmissível.

JAO - O Senhor chegou a conhecer algum estú-
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vez que o "uso do piercing", aumentariam as chan - sa labial inferior, são áreas anatômicas menos utiliza-
ces de câncer bucal", segundo o autor. Essa afirma- da tendo em vista o desconforto provocado pelo me-
ção teve repercussão nacional na mídia e nos meios tal.
científicos. Ainda que o trabalho não esteja concluído,
a JAO conversou com o Prof. Cerri, que falou sobre
sua pesquisa e os resultados obtidos até o momento.

JAO - Qual a origem dos piercings e como
essa moda chegou ao Brasil?

Cerri - O uso do body piercing, ou corpo perfu
rado é utilizado há mais de 5 mil anos, na Indonésia,
Roma, Egito, India e outros povos, por questões religi
osas, culturais, políticas, como adorno ou até mesmo
para identificar escravos. No mundo moderno os pier
cings, ganharam força na Europa por meio do movi
mento hippy, nos anos 60 e 70, sendo posteriormen
te difundido por volta de 1980 e 90, pelos punks. Atu
almente existem Congressos e Associações de pier
cings, espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, o pi
ercing, ganhou espaço entre os adolescentes a partir
de 1995. Em São Paulo estão concentrados o maior
núméro de estudios que colocam o piercing, ou jóia,
termo esse preferido pelos pierces(colocadores)

JAO - De que material é feito o piercing?

Cerri - Basicamente os piercings mais usados
são de nióbio, titânio ou ouro, mas genericamente são
denominados de aço cirúrgico. De uma certa forma,
esses materiais apresentam boa biocompatibilidade,
especialmente o titânio, usado inclusive nos implan
tes. Existem ainda piercing de aerílico e madeira. Um
aspecto interessante do usuário dessas jóias é que
normalmente a pessoa coloca vários piercings, es
palhados principalmente pela pele. A colocação da
jóia na boca tem crescido nos últimos tempos, poden
do provocar uma série de complicações imagináveis.
Esses piercings apresentam várias formas e tama
nho de acordo com o local anatômico onde serão co
locados.

JAO - Quais as partes do corpo onde mais se
colocam as jóias?

Cerri - Bem, como não poderia ser de outra for
ma a orelha é o local onde mais existem jóias, mesmo
porque o uso de adorno nessa área é bastante divul
gado conhecido e aceito. Por outro lado, tanto no lóbu
lo da orelha como na parte cartilaginosa, o sangra
mento é mínimo e praticamente indolor. Outra área de
uso comum é o umbigo, seguido pela sobrancelha e
asa do nariz. Menos comum são os usados nos ma
mi�os' na cartilagem central do nariz, nos órgãos geni
tais e em outros locais. Na boca, sem dúvida nenhu
ma a região que mais se coloca o piercing é na lín
gua e no freio lingual. Em outros locais como a muco-
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nacional relaciona o piercing, com hepatite, encefali
te, tétano, asfixia, choque anafilático, septicemia, en
docardite e até mesmo a AIDS. Em recente publica
ção da clínica Mayo de Rochester(USA), foi relacio
nado o uso de piercing bucal com endocardite infec
ciosa. Um trabalho realizado na Alemanha em 2000,
em 273 pessoas portadoras de piercings de boca, foi
verificado alterações em 25% dos casos. Numa publi
cação da Medicina News do ano passado, é relatado
o caso de uma adolescente londrina, que perdeu 2 li
tros de sangue ao colocar um piercing na língua,
após ter uma artéria perfurada.

JAO - Existe de fato a chance em se adquirir he
patite e AIDS.

Cerri - Exato. Se você se tem a possibilidade de
adquirir hepatite e AIDS durante o tratamento odonto
lógico, porque essa situação seria diferente com os
piercings? Não obstante, inúmeros trabalhos ameri
canos fazem esse alerta. O Jada, a revista odontoló
gica americana de maior credibilidade no mundo, em
janeiro de 2001, relaciona o piercing de boca, com
hepatite B,C,D,G, com a AIDS e endocardite. Aliás,
em 1997, o Jada já alertava para essa possibilidade.
A revista Clinicai Infectious Diseases, de 1998, publi
ca um caso confirmado de AIDS, relacionado ao pier
cing. Outro trabalho Francês de 2000, e publicado na
revista Presse Med, confirma casos de hepatite, ocor
ridos no hospital de doenças infecciosas e tropicais
de Paris. Em março deste ano, a MedicinaNews faz
uni alerta de que o Dentista tem pouca informação so
bre o piercing na boca. Para concluir gostaria de di
vulgar dois importantes trabalhos publicados. Um em
Nova Orlenas(2000) intitulado "Piercing de língua
pode causar infecção mortal", e outro da escola de
Odontologia de Nova Jersey, e publicado na revista
General Dentitry(200 1), intitulado Piercings podem
provocar doenças fatais". Em nossa pesquisa, esta
mos inclusive aventando a hipótese do piercing de
boca favorecer a instalação de câncer. Portanto, não
existe dúvida nenhuma sobre os malefícios dos pier
cings na boca.

JAO - Na pele os riscos são os mesmos?

Cerri - As características da pele são diferentes
da boca. A pele é mais espessa, mais protegida e me
nos vasculanzada. A boca é uma cavidade úmida, es
cura, infectada, sensível e altamente vascularizada.
Quando a pessoa coloca um piercing na pele, por
exemplo, a jóia fica no local, praticamente estática,
mesmo porque a pessoa não fica o tempo todo mani
pulando a jóia. Na pele aquelas "bolinhas" dos pier
cings, ficam apoiada no mesmo tecido. Já na língua,

as mesmas "bolinhas" ficam apoiadas em tecidos
com resistência e constituição diferentes, apesar de
provocar os mesmos estímulos, uma vez que o dorso
e o ventre da língua não apresentam as mesmas
constituições histológicas. Nesse sentido inclusive,
isso pode ser observado clinicamente. No entanto, os
riscos de infecções e outras doenças na pele existem,
porém na boca, essa possibilidade é maior. A pesqui
sa que estamos desenvolvendo não implica num es
tudo aprofundado sobre os piercings de pele, mas
sabemos que são nocivos.

JAO - Fale sobre sua pesquisa?

Cerri - O início dessa pesquisa foi motivado por
não acreditar que a colocação de um objeto estranho
na boca, pudesse ser inofensivo como se divulgava.
Baseado nessa teoria, eu e um grupo de pessoas
(professores e alunos), começamos a investigar a lite
ratura sobre o assunto e constatamos que os traba
lhos publicados ratificavam nossa suspeita. Pesquisa
mos trabalhos de diversos países. Não satisfeitos, en
tramos em contato com diversas organizações inter
nacionais de saúde que também demostraram preo
cupação com o problema. Partindo desse princípio
decidimos biopsiar os piercings colocados na língua,
que apresentassem ou não manifestações clinicas.
Até agora já biopsiamos aproximadamente 50 casos,
o que é relevante para esse objetivo. No mais, pelo
que se conhece esse trabalho é inédito no mundo.

JAO - Quais foram os resultados até o momen-
to?

Cerri - Em primeiro lugar é importante esclare
cer que o objetivo do "piercer" em orientar a pessoa
para que não retire o "piercing" em hipótese alguma, é
para que se forme ao redor da base da jóia(agulha)
um cone de epitélio. E estarrecedor, mas todos os ca
sos sem exceção, apresentavam algum tipo de altera
ção histológicas, algumas das quais preocupantes.
As biopsias, foram feitas no local onde os piercings
se encontravam. Grande parte dos resultados, ainda
que preliminares, eram de reação inflamatória crônica
moderada e severa, ou seja, o tecido esta sendo agre
dido e esta respondendo. Tivemos casos de metapla
sia, que é uma modificação adaptativa do epitélio.
Alguns casos de tumores benignos e de glândulas sa
livares menores também foram constatados. Obser
vamos também áreas avermelhadas com resultados
de hiperplasia inflamatória. O mais preocupante, fo
ram os resultados que apresentavam displasia epiteli
al em vários níveis. Isso quer dizer que o tecido está
no limite de sua tolerância e pode evoluir para doen
ças mais graves como o câncer?
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JAO - Prof. Cerri, seria possível uma evolução tante trabalho publicado na revista Head &N~k, ~m

para um tumor maligno? 2000,. e realizado no departam.e~to de Ot~mn~lann-

Cerri - O objetivo de nossa pesquisa é consta- golo~la da Faculdade de Medicina d~ ~n1v~rslda~e

tar os fatos e esses fatos são indiscutíveis, pois forar'!1 de Plttsburg, ~e~ela que o trauma_m~canlco, Infecçao
resultados de exames específicos como a biopsia. E pelo HPV e higiene oral pobre, sao Im~ort~nte~ fato-
bom esclarecer, que o câncer bucal está relacionado res de c~n~er bucal em j.?v~ns. Ora, o plercmg e trau-
a condições multifatoriais como o fumo, álcool, agen- ma mecanlco por excelencla. . _
tes biológicos, resistência do hospedeiro entre outros JAO - Diante desses fatos qual a poslçao das
fatores e o trauma crônico. Nesse particular a partici- autoridades?
pação agressiva do piercing que é um trauma crôni- Cerri - A pergunta é oportuna e relevante diante
co é fundamental. Ele atua de forma semelhante a dos fatos. Algumas entidades internacionais como a
uma prótese traumática. Ora, se a maioria dos pes- ADA, a Associação Dental Britânica, a Acadêmia de
quisadores referem-se as próteses traumáticas como Odontologia Canadense, a Acadêmia de Dermatolgia
cancerizáveis, não podemos afastar os piercings Americana e outras entidades se opõe a colocação
dessa condição. O próprio INCA (Instituto Nacional de piercings. Em São Paulo, uma lei de 1977, proíbe
do Câncer), coloca o trauma crônico c0n:'0 .~m fator a colocação de piercings, em menores de idade,
cancerizável. Quem exerce a estomatologla Ja obser- mesmo com a autorização dos pais. Um trabalho pu-
vou um carcinoma(câncer) em áreas de prótese em blicado recentemente na revista americana Brief Re-
pacientes que não fumam e não bebem. E ?bvi? e in- porta, intitulado "Tatuagens, Piercings e Roleta Rus-
questionável que quem fuma, bebe e usa plercmg as sa" resume bem o riscos desse modismo. O risco é
chances de câncer aumentam. O ~rauma crônico pro~ tal,'que os bancos de sangue de uma maneira geral
vocado pelo piercing ocorre prinCipalmente, pel~ "V~I recusam os doadores que tenham colocado piercing
e vem" da jóia na língua provocado pelo pela propna a menos de um ano. Tivemos a oportunidade de aler-
pessoa. tar o CRO-SP, sobre esses riscos. O Conselho Regio-

JAO - Quer dizer que até o momento não existe nal se mostrou sensibilizado e pretende tomar uma
nenhum caso comprovado de câncer provocado pelo posição. As autoridades sanitárias deveriam fiscalizar
piercing? com rigor esses locais. Seria oportuno citar uma pes-

Cerri - Felizmente até o momento nenhum caso quisa do IPT, divulgada na revista Tecnologia em
de câncer foi diagnosticado. No entanto, a resposta agosto de 2001, que aponta os riscos de implantes
poderá ser outra dentro de alguns anos. Quem tem ortopédicos e piercings. Nessa pesquisa o IPT afir-
câncer de pulmão relacionado ao fumo, são as pesso- ma que muitos piercings não são biocompatíveis e
as que vem fumando a muitos anos e, não aquelas provocam alergias. Diante desses fatos, o IPT lamen-
que começaram a fumar recentemente. O modismo ta a falta de regulamentação no Brasil para esses ma-
de piercing no Brasil, é relativamente recente, não teriais.
mais do que 5 ou 6 anos. Por isso que a o usuário JAO _ Como proceder diante dessa situação?
d~ve ser alertado ~obre os riscos inerentes ao pier- Cerri _ É bom que se saiba que o uso dos pier-
cmg, antes que seja ta~de. , . "? cings, vieram para ficar, queiramos ou não. O dentis-

JAO - Qual o perfil do usuano de plerclng . ta deve saber os riscos dessas jóias e divulgar seus
Cerri - São jovens na faixa entre 15 e 25 anos, conhecimentos na comunidade e aos seus pacientes.

com maior prevalência nas classes sociais menos pri- Se por acaso, a pessoa insistir em colocar um pier-
vilegiadas. Estima-se qu~ 50% dos piercings sã.o co- cing, ela deve ser examinada periódicamente pelo
locados em menores de Idade. Outro problema e que seu dentista e orientada a colocar a jóia num local hi-
o pr.eço do piercing, colocado é relativamente barato, giênico e com um profissional experiente. Finalizando
OSCilando entre R$40,0~ ~ R$1 00,00, d~pendendo do gostaria de plagiar uma frase do filósofo Sócrates que
~e.tal e do local. Estat~stlcamente ~ cancer de boca diz "Não podemos evitar a morte, mas podemos evitar
InCide em pessoas mais velhas, aCima dos 40 anos. que seja injusta".
Porém as características das doenças mudam por fa- P f D Art C .

, .. '" A' ro. r. ur emtores extnnslcos e Intnnslcos. sSlm ocorreu com a . .
AIDS, que era tida como doenças de homossexuais. . Titular da.discipl.ina de Estomatologla/Semlolo-
A hepatite C, por muito tempo pensava-se que 50 aco- gla da UnG-Unlsa-Unlcastelo(SP)
metia pacientes transfundidos. Doenças como febre Consultor Científico das revistas JBC e
amarela, dengue e outras estão de volta. Um impor- ROBRAC(Estomatologia)
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arturcerri@uol.com.br
O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, eu não poderia deixar de registrar minha solidari
edade ao companheiro leca do PT, do grande Gover
no Popular de Mato Grosso do Sul, pelo que tem re
presentado para o povo do meu Estado. leca do PT
resgatou a cidadania e a dignidade daquela popula
ção e praticamente triplicou a arrecadação do Estado,
implantando projetos importantíssimos como o Pro
grama de Segurança Alimentar e o Bolsa-Escola.

Tenho profundo respeito pelo Deputado Nel
son Trad, homem que conheço desde a infância, eu
e minha família. Parlamentar pelo PTB, S. Exa. é bri
lhante tribuno, diga-se de passagem, e grande ad
vogado. Quem seria eu, um simples ferroviário, para
desafiar Nelson Trad num debate político? Mas la
mento as observações feitas aqui por S.Exa., as
quais acabam reduzindo a importância do seu de
bate, uma vez que ele é um dos que já declararam
apoio ao Prefeito da Capital do Estado, André Puc
cinelli, candidato ao Governo e, obviamente, adver
sário de leca do PI. O PMDB quer retornar ao Go
verno, posição que ocupava antes da posse do atu
ai Governador. Vamos debater com este Plenário o
que aconteceu naquele período.

O documento citado, com supostas acusa
ções ao Governador leca, foi fartamente distribuí
do como material de campanha. Tão surpreso
quanto eu ficou o Governador, que não tinha ne
nhum conhecimento do caso. Se alguém fez alguma
coisa errada, que seja punido. O que não se pode
admitir é que alguém ataque a figura do Governador
leca e tente imputar a ele uma culpa que não tem,
como fez o Prefeito André Puccinelli na campanha
para a Prefeitura, em 1996: dois rapazes se desen
tenderam no palanque dele, houve uma morte e o
então candidato a Prefeito distribuiu cartazes pela
cidade inteira culpando o PT pelo assassinato, o
que nos causou graves prejuízos eleitorais.

É preciso refletir sobre esses fatos. A campanha
eleitoral já começou no Mato Grosso do Sul.

Eu mesmo, um modesto pai de família, um sim
ples ferroviário dirigente da Federação Independente
dos Trabalhadores sobre Trilhos - está aqui Carlos
Santana, que pode testemunhar isso -, fui acusado
por assalto, terrorismo e seqüestro no Governo de
Fernando Collor de Mello. Demitido, fiquei três anos
na rua da amargura. Foi um período muito difícil para
a minha família. Finalmente, tudo foi esclarecido, mas
até hoje não recebi nenhuma indenização do Estado
brasileiro ou do Sr. Fernando Collor de Mello, respon-

sável por tantos transtornos a mais de 80 dirigentes
sindicais.

É profundamente injusto que um Governador do
quilate de leca do PT, só porque vem de família hu
milde, de peão de fazenda, praticamente, seja desafi
ado pelos velhos caciques e coronéis do Mato Grosso
do Sul, submetido a calúnias e difamações que vêm
sendo feitas sistematicamente no Estado e também
aqui em Brasília.

Faço neste momento a defesa de um Governa
dor em quem acredito. Estive nas ruas militando em
seu favor e sei que ele não tem nada a ver com tudo
isso. Se é uma armação, precisamos punir os respon
sáveis, mas sem esquecer de investigar os envolvi
dos em corrupção e desvio de dinheiro público nos
quatros anos que antecederam o Governo de leca do
PI. Os processos estão empilhados nos Ministérios
Públicos Estadual e Federal. Os casos foram abafa
dos e nada se apura.

Repudio as acusações caluniosas dirigidas ao
Governador do Mato Grosso do Sul. Não se pode cul
par uma pessoa pelas falhas de terceiros. Isso é cri
me. leca do PT deve ser respeitado, porque conquis
tou seu mandato com o apoio do povo do Estado.

Muito obrigado.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, encaminhamos
hoje proposta que visa diminuir os enormes prejuízos
causados aos trabalhadores rurais pela estiagem no
sul do Brasil. Pedimos o reconhecimento por parte do
Governo do prejuízo que os trabalhadores tiveram,
que os seus financiamentos seja abatido proporcio
nalmente às perdas e que haja cessão de crédito de
emergência de 2 mil reais por família, a fim de que
eles tenham condições de enfrentar esse difícil perío
do. Registro que alguns Ministros que ali comparece
ram ofereceram 15 reais por família.

Gostaria de alertar ao Deputado Confúcio Mou
ra - se é que S. Exa. ainda não tomou conhecimento
de que em frente ao seu gabinete há uma manifesta
ção de trabalhadores e de representantes de várias
entidades aguardando que S.Exa. os receba. Espera
mos que S.Exa. assim o faça.

O SR. ALMEIDA DE JESUS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ALMEIDA DE JESUS (Bloco/PL - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
agradeço a V.Exa. a oportunidade de apresentar dois
projetos hoje nesta Casa. Um, Sr. Presidente, é de lar-
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go alcance social para o Brasil, porque no momento como os programas que estão sendo desenvolvidos
em que fizeram as privatizações das empresas pres- no Estado de Mato Grosso do Sul, os quais só foram
tadoras de serviços telefônicos, fixo ou móvel, não se possíveis porque o Governador Zeca do PT teve a
tratou do problema das assinaturas que se paga men- sensibilidade de entender que o social está acima de
salmente a essas empresas. Estamos apresentando qualquer coisa.
projeto que dispõe sobre a vedação à cobrança de as- Esses programas só podem ser desenvolvidos
sinatura básica pelas prestadoras de serviços telefô- por partidos que têm no bojo das suas administrações
nicos fixo e móvel. a consciência de que o social é o mais importante, a

Outro projeto, Sr. Presidente, dispõe sobre os educação tem de ter prioridade, ou seja, a sociedade
direitos dos doadores de tecidos, órgãos e partes tem de ser inserida, respeitada, o cidadão tem de
do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou exercer de fato seu direito de cidadania.
transplante. É claro que esse tipo de episódio não vai de for-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di- ma nenhuma abater o Governo do Partido dos Traba-
vulgação desses nossos dois projetos ora apresenta- Ihadores de Mato Grosso do Sul, que aumentou so-
dos pelos meios de comunicação da Casa. bremaneira a arrecadação no Estado, que hoje tem o

M ·t b· d Programa Bolsa-Escola, o Programa de Segurança
UI o o nga o. AI· P d H b· - . d I.. Imentar e o rograma e a Itaçao copia os pe o

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce- Brasil inteiro.
do a palavra ao nobre Deputado João Grandão. . ..
S E d" - d· . t Sr. PreSidente, vamos fazer aqUi uma pausa. FOI

. xa. Ispoe ~ cinco mmu_os. . dito que o Governador não sabia absolutamente de
_ O SR. JOAO GRA~DAO (PT - MS. Sem revl- nada, e isso se prova, porque a própria matéria traz a

sao d? or~dor.) - Sr. PreSidente, Sras. e Srs. Dep~ta- afirmação de que nenhum compromisso foi cumprido.
dos, e eVidente que:.. como Parlame~tar do ~artldo Temos de levar em consideração que, se nenhum
d?s Tr~b~lhadores, nao.podemos aceitar ess~ ~IPO ~e compromisso foi cumprido, não havia nenhum com-
sltuaçao a qual o PT fOI exp~~to em comentano feito promisso firmado. É preciso ter isso em mente.
pelo Deputado Nelson Trad Ja relatado pelo compa- Sr Presidente em Mato Grosso do Sul as cri-
nAhei~o Deputado Manoel Vitório com muita compe- anças q~e ontem e~tavam nas ruas, num Gov~rno do
tencla. PMDB, ou de qualquer outro partido que estivesse lá,

Claro que não podemos aceitar nenhum tipo de hoje estão na escola; para aqueles índios que esta-
situação em que o ilícito seja aceito como algo nor- vam abandonados hoje há um programa definido;
mal. Portanto, providências hão de ser tomadas quan- aquelas pessoas que estavam passando fome hoje
to a essa questão. Na minha avaliação, parece uma estão inseridas em programa de segurança alimentar.
situação em que as pessoas envolvidas não pensa- Eu Sr. Presidente como Parlamentar do Parti-
ram, evidentement~, .que e~tavam fazendo esse. tipo do dos Trabalhadores, t~nho a satisfação de dizer que
de acordo, como fOI dito aquI, com pessoas que tlves- o Governador não sabia de absolutamente nada e
sem tal procedimento. que nenhum compromisso colocado nesse papel foi

Não estou avalizando nenhum tipo de procedi- cumprido. Tanto é verdade, que liminar foi concedida
mento que seja ilícito. Mas também não podemos para que esse panfleto fosse literalmente tirado do
desprezar que quem levou isso a público teve um pro- mercado de política, onde estão colocando a questão
cedimento desleal com aquele que fez o suposto en - em campanhas eleitorais. Política não se faz com o fí-
tendimento. gado. Política se faz com consciência, com progra-

Agora, Sr. Presidente, quero solidarizar-me com mas, com competência. Nesse sentido, não tenho dú-
o Governador Zeca do PT e toda a sua equipe quanto vida de que nós, chegamos ao Governo de Mato
a alguns aspectos que deveriam ser mencionados. A Grosso do Sul com programas, com competência e,
própria matéria diz o seguinte que Zeca do PT garan- acima de tudo, com bastante tranqüilidade.
te que não sabia de nada a seu favor, referindo-se ao Estamos tranqüilos quanto à questão. Aqueles
fato de que nenhum compromisso foi cumprido. Na que porventura tiveram esse tipo de procedimento
forma como está colocado, isso tem muito a ver com a com certeza estão sendo investigados e, em nossa
campanha eleitoral que está para ser deflagrada no avaliação, no Partido dos Trabalhadores, evidente-
Estado. mente terão a punição que merecem.

Como Deputado do Partido dos Trabalhadores, O Partido dos Trabalhadores, Sr. Presidente,
tenho por obrigação defender não só meu partido continua com a cabeça erguida; a administração do
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Governo Zeca do PT está a anos-luz das administra
ções realizadas em Mato Grosso do Sul.

É bom fique claro que não estou avalizando ne
nhum ato ilícito, mas sim dizendo que confio na admi
nistração do Partido dos Trabalhadores, que, de lon
ge' tem programa de inclusão social melhor que o de
qualquer outro partido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, todos os anos a Igreja Católica lança para a refle
xão de todo o Brasil um tema de forte apelo social e,
simultaneamente, espiritual. Refiro-me ao já conheci
do evento de nosso calendário, a Campanha da Fra
ternidade, que este ano vai tentar fazer com que a Na
ção se volte para o problema dos índios, primeiros
proprietários de todo o solo brasileiro e que hoje se
encontram excluídos de toda e qualquer partilha dos
bens sociais.

A demarcação de terras indígenas faz-se ne
cessária, assim como se faz necessária a assistência
à saúde e à agricultura indígenas - esta freqüente
mente ainda muito primitiva -, que também se encon
tram à margem de todas as ponderações, seja do Po
der Executivo, seja do Poder Legislativo, seja do Po
der Judiciário. Os assentamentos que são hoje reser
vas indígenas ainda não foram suficientemente consi
derados pelos Poderes Executivo e Legislativo.

Sabemos que a história dos índios no Brasil, so
bretudo no que se refere ao processo de colonização,
sofreu muitas influências, inclusive da própria Igreja,
que, unida ao braço civil, também usou da opressão
para excluí-los de todas as vantagens sociais. No en
tanto, para sermos fiéis à história, podemos escolher
ou pinçar alguns vultos que trabalharam pela liberta
ção dos indígenas, como os Padres Anchieta, Manoel
da Nóbrega e Antônio Vieira, este último uma célebre
figura da literatura.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade esco
lheu como tema nossas populações indígenas. E
essa escolha foi feita para que possamos inseri-Ias no
contexto nacional, respeitando suas culturas e desen
volvimento. Ao mesmo tempo, a Campanha da Frater
nidade colocou-nos ante a grande utopia de ver uma
terra sem males.

Naturalmente, hoje vivemos conflitos os mais di
versos. Em todo o País, assistimos ao que chamamos
de cerceamento da liberdade do cidadão de bem, que
hoje é prisioneiro de sua própria honestidade.

Há pouco conversávamos com um grupo de pa
ulistas. Eles vieram pedir pressa ao Congresso Nacio
nal no que se refere à votação de leis capazes de ini-

bir os crimes. Essas pessoas, oriundas da cidade de
Campinas, no Estado de São Paulo, disseram-nos
que a cada quinze horas ocorre um homicídio naque
le Estado e que diariamente há, pelo menos, quatro
assaltos. Vivemos num mundo onde a violência ocu
pa um espaço em que deveria haver paz, tranqüilida
de e bondade.

Se vivemos também da ganância, que muitas
vezes invade o coração do homem - e falo sobre o
atropelar dos valores maiores de sua consciência -,
se hoje a matéria prende-nos por demais a tudo de
valores menos digno, neste período da quaresma a
Igreja submete-nos à reflexão de que deveríamos nos
debruçar não só individualmente, mas comunitaria
mente sobre o processo de renovação e até mesmo
de recomposição interior da ética, dos valores que
possam honrar nossa existência.

Venho a público concitar esta Casa a fazermos
um grande debate sobre o problema dos índios, para
alcançarmos o que tanto desejamos: uma terra com
paz e menos males.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos
últimos dias temos acompanhado pela imprensa naci
onal um debate entre o Ministro da Saúde, Sr. José
Serra, e o Governador do Rio de Janeiro, Sr. Anthony
Garotinho, sobre quem é o culpado pela epidemia de
dengue que assola o Rio de Janeiro - aliás, a maior
da história do nosso País. Acho que ambos, ao invés
de se acusarem mutuamente, deveriam pensar no
que fizeram para evitar tal epidemia.

No início do segundo mandato de Fernando
Henrique Cardoso, quando o Sr. José Serra assumiu
o Ministério, uma das primeiras coisas que se fez foi
demitir todos os que trabalhavam borrifando insetici
das para acabar com o mosquito transmissor da den
gue. Outra iniciativa foi remeter todas as ações de
combate à epidemia para os Municípios, como se os
Municípios, da noite para o dia, pudessem ter estrutu
ra para assumir o combate a qualquer epidemia. Ora,
os Municípios levaram algum tempo para se estrutu
rar. Também fizeram contrato temporário de doze me
ses. Ao final do contrato, todos os que trabalhavam no
combate à dengue ou a qualquer outra epidemia fo
ram demitidos, e os Municípios levaram mais um ou
dois meses no processo de contratação de outros tra
balhadores. E isso acontecia no verão, período de
maior proliferação do mosquito.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o culpa
do chama-se José Serra, que desestruturou todo o
sistema de saúde de combate às epidemias em nos-



Fevereiro de 2002 mARIO DA CÂMARA. DOS DEPUTADOS QUl1lta-felra 2 I 0143,

so País. Nem Garotinho, nem Lerner, nem Alckmin, Da mesma forma que criamos o "Ministério do
nem qualquer outro Governador, com exceção de Apagão", devemos pensar num órgão que coordene
dois ou três - e sabemos quais são - atuou no com- as ações decorrentes do aquecimento global. Sanea-
bate à doença. A grande maioria colocou a culpa e a mento, vacinação, migração de populações litorâne-
responsabilidade no Município. as, mudança de clima, alterações na agricultura e na

Hoje o povo brasileiro é vítima de uma reforma pecuária, morte de vegetação, invasão de insetos...
que desestruturou toda e qualquer ação do Estado Ora, é necessário que tal órgão seja multidisciplinar, e
brasileiro, não só na área de saúde. O Sr. José Serra, com estreitas ligações com os Ministérios da Saúde,
que quer ser Presidente da República, terá, primeiro, da Agricultura e da Ciência e Tecnologia.
de explicar ao povo brasileiro o que fez com o Sistema Enquanto isso não acontece, acred~o ter sido
Único de Saúde. O povo sabe que quem deixou de acertada a decisão das autoridades de trazer as For-
construir um sistema nacional de combate às epide- ças Armadas para ajudar a população no combate à
mias não merece seu respeito, tampouco seu voto. Se dengue.
o direito à saúde não for defendido, o que poderemos O Exército começa hoje, no Rio de Janeiro, uma
dizer dos demais direitos, quando um homem como verdadeira operação de guerra contra a epidemia que
esse chegar à Presidência da República? vem aterrorizando o povo carioca. Um efetivo de cer-

Hoje temos toda a desestruturação do Estado, ca de 1.500 homens começam hoje uma batalha para
desde a antiga Fundação SESp, e agora vem o anún- tentar deter o avanço da doença, que já soma, segun-
cio do fim da Fundação Nacional de Saúde e a cria- do a FUNASA, mais de 25 mil casos confirmados no
ção de uma agência na área. Estado.

Ora, isso nada mais é do que continuar a destru- Agradeço de antemão, Sr. Presidente, Sras. e
ição do Estado. E os mosquitos continuam proliferan- Srs. Deputados, em nome do povo do meu Estado, o
do. Dizem que vão chamar o Exérc~o. Fico imaginan- empenho das Forças Armadas, que, apesar de esta-
do o cidadão vendo os soldados entrando em sua rem exercendo um papel que está fora de suas atribu-
casa e dizendo: "Viemos aqui para matar o mosquito". ições, estão desempenhando função de fundamental
Será que vão armados? Provavelmente, andarão ar_importância no combate a essa epidemia no meu
mados devido à grande violência, principalmente na Estado e no Brasil.
periferia das grandes cidades. Muito obrigado.

Sr. Presidente, um governo que em sete anos O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT -
desestruturou a área da saúde não conseguirá resol- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
ver o problema da dengue lançando mão do Exérc~o. Srs. Deputados, venho a esta tribuna manifestar-me

Portanto, os culpados por essa epidemia são sobre essa polêmica d? pre~o da gasolina. Inf~liz-
Fernando Henrique Cardoso, José Serra e aqueles mente a. PETROBRAS, a revelia de todas as,autonda-
Governadores que insistiram nessa política. nesse d~s, ~aJorou os p~eços e teve que voltar atras, e a ~x-
modelo neoliberal. . pllcaçao que deu e que comparou o preço da gasolina

_ com o do tomate o que é lamentável.
O SR. JOAO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pro- ' .

nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente Sras e Pas.so a le~, para que conste dos AnaiS desta
Srs. Deputados, a dengue como outras epidemi~s Casa, artl~o ~u?lIcado ~elo jorn~1 Zero Hora ne~te 20
tem suas origens conhecidas. A mudança do clima de fevereiro intitulado A ~asollna e o Tomate, que
mundial, por exemplo, anunciada pelo protocolo de trata da trapalhada, pa!roclnada pelos altos escalões
Kyoto, em 1996, com causas já reconhecidas e que já do G<:>verno, ao anunciarem o ~umento do pr~ço. da
se faz sentir, trouxe transtornos de proporções apoca- gasoh~a, se~ ~onsultar o Presidente da Repubhca,
Iípticas, sentidos inicialmente pelos mais pobres, os que vela ~ publico ~esmentlr o aumento e, postenor-
idosos e as crianças, que a cada verão morrem em mente, .fol de~m~ntldo por seus assessores.
maior quantidade. DIZ o edltonal:

Doenças associadas ao calor, comoadengue, a A comédia de enganos em tomo do
malária, a febre amarela, a doença do sono e tantas aumento dos preços da gasolina em 2,2%
outras escaparão do controle, mesmo nos países de- nas refinarias deixa pelo menos dois ensina-
senvolvidos. Em nosso País e mais precisamente em mentos que o país faria bem em assimilar.
meu Estado, o Rio de Janeiro, devemos nos preparar Em teoria, vivemos num regime de livre
para o pior. mercado e são as forças dinâmicas deste



Não ficou aí o funcionário. Comparou o
preço dos combustíveis aos do tomate e da
batata na feira, que sobem e descem con
forme a oferta e a procura. Mais: fez ques
tão de lembrar que, a rigor, o primeiro man
datário não precisaria ser comunicado da
majoração. Ora, estamos diante de uma in
terpretação distorcida do mercado. Se os
preços já não são controlados pelo CIP, a
Sunab, o CNP e a PPE, como ao tempo do
rígido dirigismo do poder central, isso não
significa que produtos essenciais e de gran
de capacidade multiplicadora, como é o
caso da gasolina, não devam ser monitora
dos pelas autoridades. Tal é necessário até
mesmo para impedir práticas como a da
cartelizaçâo.

De outra parte, se a nação inteira
sabe, a estatal deveria também ter conheci
mento de que o senhor Fernando Henrique
Cardoso está pessoalmente empenhado na
contenção dos valores praticados na produ
ção, distribuição e venda final dos deriva
dos. Algo açodadamente, chegou a convo
car urna rede de rádio e TV para notificar os
cidadãos de que esses produtos sofreriam
uma queda de 25% nas refinarias e de 20%
para os consumidores, por conta da libera
ção de sua importação a partir de 1° de ja
neiro. Se o governo tem uma clara política
de redução de preços em tal campo, a Pe
trobras deveria fazer o presidente da Repú
blica saber que teria de colidir com sua ori
entação.

A falta dessa comunicação não tem
justificativa e sua única possível explicação
é a postura arrogante de altos escalões que
agem como se a ninguém devessem prestar
contas. Isso só acontece, contudo, porque,
no caso vertente, parece óbvio que a Petro
bras não é acompanhada como deveria pela
agência reguladora do segmento, a ANP,
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que estabelecem quanto os cidadãos de- pois em tal Circunstância já deveria terse
vem pagar para abastecer o carro na bom- ajustado à livre comercialização dos com-
ba. Mas há estatais que ainda se compor- bustíveis, trabalhando com certa folga e pro-
tam como se detivessem um monopólio que gramando melhor seus aumentos.
há muito caiu, por decisão soberana do Mas o mais grave de tudo, nesse mal-
Congresso. É o caso específico da Petro- cheiroso imbróglio, é que não foi o presiden-
bras, cujo dirigente aprovou o reajuste, mas te da República o único desinformado. O
esqueceu de avisar o presidente da Repú- povo brasileiro, que paga uma gasolina
blica, que é o representante do principal aci- cara, jamais foi informado da estrutura de
onista, a União Federal. preços da Petrobras, que deveria ser trans-

parente como seus produtos.

Sras. e Srs. Deputados, a manifestação de Zero
Hora fala por si mesma, sendo desnecessário maio
res comentários.

Sr. Presidente, aproveito o ensejo para apresen
tar dois projetos de lei. O primeiro insere no § 20 do
art. 42 do Código Eleitoral Brasileiro, Lei na 4.737, a
possibilidade do duplo domicílio eleitoral e o segundo,
cria o Sistema Nacional de Prevenção à Obesidade e
dá outras providências.

Era o que tinha a dizer.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, conforme assinalado anteriormente pelo
Deputado José Linhares, todo ano, no período da
quaresma, a Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB elege um tema para a Campanha da
Fraternidade. Embora a campanha transcorra durante
todo o ano com ações da Igreja Católica, no período
da quaresma é que há a maior concentração de ativi
dades com vistas à discussão do tema da Campanha
da Fraternidade.

Requeremos a esta Casa, como temos feito
desde nosso primeiro ano de mandato - aliás, a pri
meira vez que esta Casa se reuniu para discutir a
Campanha da Fraternidade foi por requerimento de
nossa autoria, quando o tema era "A Fraternidade e
os Desempregados" -, que realize sessão solene
para tratar do tema da Campanha da Fraternidade
deste ano. Espero que, como nos anos anteriores, a
Câmara dos Deputados abra suas portas para rece
ber a CNBB e a Igreja Católica para falar sobre o terna
da Campanha da Fraternidade e fazer sua parte.

Neste ano, Sr. Presidente, a CNBB, como sem
pre, visionária e profundamente sintonizada com os
anseios da população e com os graves problemas so
ciais de nosso País, elegeu como tema da Campanha
da Fraternidade "A Fraternidade e os Povos Indíge
nas" e como lema "Por Uma Terra sem Males". A Con
federação quer chamar todos para um debate sobre a
situação dos povos indígenas no Brasil.
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É sempre bom lembrar que há 501 anos, quan
do os colonizadores portugueses aqui chegaram,
existiam cerca de 5 milhões de índios. Depois de 500
anos essa população foi reduzida a algo em torno de
200 mil índios. Um verdadeiro genocídio foi praticado
contra as populações indígenas, que não têm seus di
reitos garantidos.

Nesta Casa tramitam diversos projetos para re
formular o Estatuto do índio. Há propostas do Gover
no, de Deputados e também de povos indígenas, que
nos trouxeram no ano passado suas reivindicações.
Na qualidade de Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, tive a oportunidade de presidir audiência
pública realizada no dia 21 de abril, quando os índios
trouxeram ao Congresso Nacional suas reivindica
ções, entre elas a reformulação do estatuto que rege
as relações e os direitos dos povos indígenas brasilei
ros.

Hoje, Sr. Presidente, nossos índios são tutela
dos, são considerados incapazes. Portanto, é preciso
repensar o papel do índio na Nação brasileira.

São outros povos dentro desta Nação. É preciso
assegurar-lhes o direito às suas terras. Embora a
Constituição de 1988 tenha estabelecido que no pra
zo de cinco anos as terras indígenas deveriam ser re
marcadas, passaram-se mais de cinco anos, e até
hoje não foram demarcadas. Daquelas que já foram
identificadas, ainda não se conseguiu retirar os inva
sores. Os intrusos ainda não foram desempossados.
Falo, por exemplo, do caso do Estado da Bahia, onde
os pataxós lutam pela posse de suas terras, que fo
ram ilegalmente tituladas pelo Governo do Estado na
gestão de Antonio Carlos Magalhães. Eram terras da
União e não poderiam ser concedidas pelo INTERBA.
Existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Fe
deral há vinte anos para pedir a anulação desses títu
los, e o Supremo Tribunal, infelizmente, não a julga.

Os quiriris, depois de muitas lutas, conseguiram
retirar os invasores de suas terras. Os tuxás foram de
salojados pela barragem de Sobradinho, e até hoje
não receberam suas terras, nem foram indenizados.
Povos indígenas no Brasil inteiro têm suas terras inva
didas, suas lideranças assassinadas, como Chicão
Xucuru, lá em Pernambuco.

Portanto, Sr. Presidente, a CNBB chama-nos a
essa reflexão, mostra-nos essa dívida que a Nação
tem para com os povos indígenas do nosso País, lem
bra-nos do genocídio que foi praticado. Temos de res
gatar essa dívida social, e isso só se fará pela defini
ção de nova relação jurídica para o índio deste País,
de legislação que garanta suas terras, sua cultura,
sua existência.

Que possamos compreender a cultura desses
povos e respeitá-Ia, para que eles sejam integrados à
Nação brasileira.

Mais uma vez, parabenizo a CNBB pela sensibi
lidade que teve na escolha desse tema. Espero que
esta Casa abra suas portas para a realização dessa
sessão solene e que o Congresso Nacional faça sua
parte na Campanha da Fraternidade deste ano apro
vando medidas necessárias para garantir a dignidade
dos povos indígenas do Brasil.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, exige-se cada vez mais que
as pessoas sejam preparadas, e assim um dos seto
res que mais cresce é o da educação. Chamo a aten
ção, no entanto, para a importância de se oferecer
uma educação de alto nível também para aqueles
que não têm posses. Vista como um negócio, a edu
cação é tratada, no Brasil, como mercadoria. E na
maioria das vezes uma mercadoria inacessível para a
grande maioria da nossa população.

O discurso da globalização sugere investir mini
mamente na educação, maximizando o capital e re
duzindo qualquer organismo de controle. Contradito
riamente, defende e cobra o máximo de escolas, de
conhecimentos, porém que seja pago.

Volto a dizer: a nossa educação está sendo vista
somente como mercadoria. A nossa luta deve ser por
uma universidade pública, gratuita, competente e
aberta para todos. Assim como acontece no primeiro
mundo. O primeiro mundo reivindica concorrência e li
berdade de mercado, mas a educação deles é públi
ca. E são justamente os países com ensino público
que têm os maiores índices de desenvolvimento tec
nológico.

Na modalidade de ensino a distância, patrocina
da pelo Ministério da Educação e Cultura, o Brasil
está capenga. Temos uma política contrária à expan
são da educação através do ensino a distância. Não
se trata de falta de tecnologia e muito menos método
de ensino. Como exemplos desse processo, temos o
próprio Governo, com seu Programa TV Escola, a
Fundação Roberto Marinho, com o Telecurso 2000, e
universidades brasileiras que abriram trilha produzin
do material, tecnologia e metodologia para esta mo
dalidade de ensino, como é o caso da Universidade
Federal de Santa Catarina, com o Laboratório de
Ensino a Distância.

Porém, nos dois últimos anos, apenas seis cur
sos a distância foram aprovados, cinco de graduação
e um de especialização. Esses números ficam ainda
mais reduzidos diante dos mais de 4 mil pedidos de
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cursos a distância parados aqui em Brasília e de
monstram o pouco caso que o Governo dispensa ao
assunto.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, registro, com muito pesar, o falecimento no
Estado de Goiás do engenheiro agrônomo Antônio
Flávio Lima, pernambucano que chegou ao meu
Estado no final da década de 40 e, com muita dignida
de e conhecimento, participou do grande avanço que
a agricultura moderna e tecnificada experimentou no
Centro-Oeste, nesses últimos quarenta anos, princi
palmente em Goiás.

Antônio Flávio foi Secretário da Agricultura nos
Governos Otávio Laje, Leonino Caiado e Ary Valadão.
Foi Presidente da FAEG, sempre atuando em favor do
desenvolvimento da nossa agricultura. Proporcionou
a introdução de novas atividades no setor, transfor
mando-o no grande instrumento de desenvolvimento
da região.

Hoje, Goiás é responsável por 10% dos grãos
produzidos no País, tem fruticultura diversificada, é o
segundo maior produtor de leite e tem forte presença
na agroindústria brasileira.

Esse processo se deu graças ao pioneirismo de
pessoas como o engenheiro Antônio Flávio Lima,
com quem tive a oportunidade de conviver durante
mais de 20 anos. Conheci suas idéias, sua competên
cia e capacidade de trabalho. Sua moderna concep
ção da agricultura como geradora de emprego e ren
da fez avançar a tecnologia no campo e levou o de
senvo�vimentoa todas as comunidades.

O Estado de Goiás experimentou, nos últimos
trinta anos, enorme avanço no setor. Nossa produtivi
dade aumentou e temos variedades irrigadas de ar
roz, milho, soja e laranja. Programas governamentais
como o POLOCENTRO receberam grande apoio.

Lamentamos o falecimento do companheiro,
que representou o País em várias reuniões de orga
nismos internacionais. Entretanto, sabemos que uma
semente foi plantada graças à sua preocupação com
o futuro do Estado, o que se transformou em nossa
bandeira de luta.

Goiás é, hoje, referência na produção agrope
cuária e no desenvolvimento do campo, fruto de um
trabalho feito com amor, dedicação e idealismo que
preparou o Estado para competir no mundo da globa
lização. Recentemente, técnicos do Chile, da China,
dos Estados Unidos e da Europa puderam comprovar
o avanço da nossa agricultura, impulsionada por pio
neiros como o engenheiro Antônio Flávio Lima.

Sr. Presidente, aproveito para fazer um apelo ao
Banco do Brasil no sentido de dar atenção especial
aos produtores de alho dos Municípios de Inhumas,
Nova Veneza, Brazabrantes, Caturaí, Araçu e Cata
lão, para que possam fazer o plantio deste ano. O
Banco tem de subsidiar esses pequenos proprietários
de até três hectares, pois eles geram empregos e ren
da, diminuem a necessidade de importações da
Argentina, Chile e China e criam condições de desen
volvimento econômico para a região.

Recebi esse apelo da Associação dos Produto
res do Município de Inhumas, em nome de todos os
Municípios que exercem a atividade no Estado. Eles
pleiteiam recursos para financiar o plantio e fortalecer
a safra de alho, que tem sido sistematicamente redu
zida por falta de financiamento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, já são 17h24min. A sessão teve início às
14h30min e há mais de uma hora temos quorum in
clusive para a votação da proposta de emenda à
Constituição, quarto item da pauta.

Por isso, indago de V.Exa. por que não se come
ça a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado, a Mesa comunica a V. Exa. que as Lideran
ças de todos os partidos estão tentando chegar a um
entendimento sobre as matérias a serem votadas.

Há ainda 82 companheiros inscritos para Bre
ves Comunicações. Portanto, temos tempo suficiente
para que o acordo seja fe~o.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra à nobre Deputada Maria do Carmo Lara.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nesta primeira semana em
que iniciamos os trabalhos da quarta sessão legislati
va da qüinquagésima primeira legislatura, venho à tri
buna desta Casa para parabenizar a Conferência Na
cional dos Bispos do Brasil - CNBB pela feliz escolha
do tema da Campanha da Fraternidade deste ano, a
saber: "Fraternidade e Povos Indígenas - Por uma
Terra sem Males".

Como sabemos, todos os anos a Campanha da
Fraternidade apresenta um tema de relevância social
para que a sociedade como um todo reflita e compro-
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meta-se a buscar soluções. Ao escolher a temática in
dígena, a Igreja Católica convida-nos a prestar solida
riedade aos índios, nossos irmãos, e resgatar a dívida
social que temos para com eles. Dessa forma, estare
mos ajudando a combater toda forma de discrimina
ção e marginalização contra esses povos, além de
defender seus direitos à terra e as suas legítimas ne
cessidades sociais e culturais.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o que significou, do ponto de vista
demográfico, o massacre realizado pelos colonizado
res portugueses quando aqui aportaram e encontra
ram uma população de aproximadamente 5 milhões
de indígenas. Hoje, essa população é de 542 mil pes
soas, pertencentes a 215 nações, que falam mais de
180 línguas diferentes, sendo que 350 mil estão em
matas, campos, reservas e o restante nas cidades.
Desse total, nove mil vivem em Minas Gerais, dividi
dos entre os povos crenaques, maxacalis, pataxós,
xacriabás, pacararus, caxixós e xucuru-cariris.

Refletir sobre os povos indígenas é mais do que
lamentar o hediondo massacre que se abateu sobre
eles durante o processo de colonização deste País; é
mais do que lamentar os povos desaparecidos, a
opressão, a violência, a condição de miséria e exclu
são. Esta reflexão convida-nos a relembrar a histórica
luta de resistência dos povos indígenas ao longo des
ses cinco séculos, a resistência e a esperança dos
povos negros, forçados a fazer do Brasil a sua pátria,
dos imigrantes pobres que trouxeram em sua baga
gem os sonhos de uma vida nova em uma terra farta e
livre. É fortalecer os fios que tecem a rede da solidari
edade cotidiana, que se manifesta na prática de todos
e no apoio à causa dos oprimidos.

Um dos focos da Campanha é a questão fundiá
ria. Segundo D. Raymundo Damasceno, Secretá
rio-Gerai da CNBB, em entrevista a imprensa, das
771 áreas indígenas no Brasil, 68% ainda não têm o
processo de demarcação concluído. Em 178 territóri
os, o processo foi sequer iniciado. Outro objetivo a ser
alcançado por esta Campanha da Fraternidade é
pressionar o Governo Federal e buscar solidariedade
junto à sociedade civil para a aprovação do Estatuto
dos Povos Indígenas ou Estatuto do índio, há onze
anos em tramitação nesta Casa.

Queremos ainda dizer que estamos plenamente
de acordo com a afirmação do Secretário-Executivo
do Conselho Indigenista Missionário - CIMI, Egon Di
onísio Heck, publicada no jornal Folha de S.Paulo,
edição de catorze de fevereiro de 2002, Caderno A,
pág. 6, quando diz: "Numa avaliação mais apurada da
política indigenista deste Governo, o que se tem a la-

mentar é que talvez em nada conseguiu ser melhor
do que seus antecessores". E D. Raymundo Damas
ceno, na mesma matéria jornalística, afirma que "das
171 terras demarcadas nos últimos sete anos, aproxi
madamente 68% não tiveram o processo concluído".

Por último, Sr. Presidente, quero parabenizar a
CNBB por mais uma vez demonstrar sensibilidade
para os problemas sociais, econômicos e culturais de
nosso povo. A escolha da temática indígena para a
Campanha da Fraternidade deste ano possibilitará à
sociedade brasileira tomar consciência da problemá
tica dos índios brasileiros e com isso pressionar o Le
gislativo para a aprovação do Estatuto do índio e o
Executivo para a demarcação das terras indígenas,
implementando, inclusive, celeridade aos processos
já existentes.

Solicito finalmente, Sr. Presidente, que este pro
nunciamento seja publicado no Jornal da Câmara e
divulgado no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
população brasileira vive duas crises: a falta de segu
rança e a epidemia de dengue, que espera sejam dis
cutidas pelo Congresso Nacional neste reinício dos
trabalhos legislativos.

Com relação à segurança, criou-se expectativa
em torno de uma Comissão que vai debater o tema.
No entanto, a CPI do Narcotráfico fez uma série de re
comendações para conter a violência do crime orga
nizado que não foram encaminhadas.

A sociedade quer saber se vamos deliberar so
bre a unificação das Polícias Civil e Militar, dar conti
nuidade à restrição à compra de armas e aprovar o
aumento do efetivo da Polícia Federal para combater
o narcotráfico no País.

Essas são medidas maduras que a Casa vem
protelando, por falta de coragem. Criar uma Comis
são apenas para examinar o problema da segurança
não atende ao anseio popular.

Sr. Presidente, sou do Rio de Janeiro. Tive den
gue, assim como meu filho, que ficou internado du
rante três dias. A rede pública de saúde do Estado
não tem capacidade para fazer frente à epidemia que
lá se instalou.

Precisamos, no momento adequado, apontar os
culpados pela situação de emergência que estamos
atravessando. Entretanto, não é possível que o Go
verno do Estado, a Prefeitura do Rio de Janeiro e as
dos outros Municípios fiquem discutindo se o mosqui
to é federal, estadual ou municipal. O Governador tem



o SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero anunciar a esta Casa que estou dando en
trada hoje a um pedido de realização de audiência pú
blica na Comissão de Seguridade Social e Família,
com a presença do Ministro da Saúde, a fim de que
S.Exa. possa prestar informações a esta Casa. Infeliz
mente, hoje o Ministro José Serra está passando para
o seu Secretário, Barjas Negri, a Pasta da Saúde,
mas queremos esclarecer o assunto e responsabili
zar os administradores da saúde pública em nosso
País.

Vivemos em estado de calamidade. No ano de
2001, tivemos 28 mortes causadas por dengue he
morrágica; este ano, já contamos com 25 mortes
comprovadas e outras dezesseis pessoas estão sob
suspeita de estar com o vírus.

A população brasileira já não tem apenas que se
preocupar com os homicídios decorrentes da crimina
lidade; tem que se preocupar agora com uma enfermi
dade que deveria estar erradicada do nosso meio há
mais de 25 anos, mas não o foi por força de um erro
estratégico: a descentralização do combate epidemi
ológico, do combate à endemia da dengue. Essas
ações foram descentralizadas para os Municípios,
mas não se descentralizam as competências, os re
cursos humanos, os recursos físicos; não houve trei
namento nem ampliação do corpo técnico. Essa é a
situação com que convivemos.
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de chamar para si a responsabilidade de resolver o Em 1999, Sras. e Srs. Deputados, a FUNASA
problema, promovendo reuniões com todos os Prefei- dispensou quase 6 mil profissionais, nos quais o Po-
tos e Secretários de Saúde dos 92 Municípios do der Público investiu durante anos em treinamento e
Estado, numa ação integrada para vencer essa guer- qualificação, que faziam visitas domiciliares a fim de
ra. impedir que houvesse essa epidemia da dengue he-

A omissão no combate à dengue terá de ser de- morrágica.
batida posteriormente. É uma vergonha perder a luta Srs. Deputados, a realidade é que a descentrali-
para o mosquito, enquanto as autoridades constituí- zação foi feita de forma açodada, errônea e pouca
das discutem se ele é federal ou municipal e os hospi- profissional. Muitos Municípios receberam verbas e
tais lutam para atender à crescente demanda de víti- delas ainda não prestaram contas, irregularidade ad-
mas da doença. mitidas pela própria administração do Ministério da

É preciso dar uma resposta efetiva. Uma de- Saúde. Portanto, esta responsabilidade tem que ser
compartilhada com os Governos dos Estados e com

monstração de boa vontade seria o Ministério da Saú-
de acatar a decisão da Justiça e readmitir os funcio- os Municípios, que aceitaram essa falsa tarefa de

controlar a dengue. Hoje, não só o Estado do Rio de
nários da Fundação Nacional de Saúde em vez de fi-

Janeiro, mas vários Estados estão sob a perspectiva
car levando agentes de saúde de outros Estados para

tanto de uma epidemia de dengue importado como de
o Rio de Janeiro. Compreendemos que esta é uma dengue autóctone.
medida de solidariedade, mas seria muito mais bara-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é resto para o Ministério se cumprisse a decisão da Justiça
e readmitisse aqueles agentes, que no Rio de Janeiro ponsabilidade nossa denunciar, pois não existe um

comando para centralizar essas ações, mas há a parsão popularmente conhecidos como mata-mosqui-
ticipação do Exército, da Marinha, da Aeronáutica,tos. ~ •
que utilizam pessoas jovens que nao tem um treina-
mento adequado, que nunca trabalharam com o con
trole de uma epidemia dessa envergadura. Repito:
cerca de 6 mil profissionais foram desligados da
FUNASA, e muitos deles hoje estão ocupando a sede
daquela fundação.

É preciso encontrar uma solução administrativa,
contratar pessoas que foram treinadas com o dinheiro
público para, pelo menos, combater o mosquito no
Estado do Rio de Janeiro a fim de evitar essa devasta
dora enfermidade: a dengue hemorrágico.

Esperamos que os colegas Parlamentares da
Comissão aprovem o requerimento de convocação
das autoridades sanitárias e do Ministro da Saúde,
para que possamos ouvir suas explicações e cobrar
responsabilidades.

Sr. Presidente, não podemos compactuar com a
perda de vidas humanas, principalmente por doenças
consideradas evitáveis no mundo desenvolvido.

Muito obrigado.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, cidadãos e cidadãs brasileiros, gostaríamos
de registrar que foi protocolado no dia de hoje projeto
de lei de autoria de Deputados dos Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, encabeçado
pela Deputada Luci Choinacki e pelos Deputados
Adão Pretto, Padre Roque, Dr. Rosinha, Fioravante e
este Parlamentar. O projeto visa abater as dívidas dos
agricultores familiares e assentados, no caso de fi-
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nanciamentos até 20 mil reais, na proporção das per
das a que foram submetidos em função da estiagem.
Portanto, segundo o projeto, os agricultores dos três
Estados da Região Sul que receberam financiamento
teriam abatimentos proporcionais à perda reconheci
da pela Defesa Civil. O projeto objetiva ainda a con
cessão de um crédito emergencial de 2 mil reais tanto
para os agricultores que financiaram como para os
que não financiaram, com rebate de 50% através da
adimplência, com pagamento no prazo, com um ano
de carência e 48 meses para o pagamento.

Essa proposta visa minimizar a gravidade da si
tuação em que se encontram os agricultores dos três
Estados do Sul em função da estiagem.

Precisamos que o Governo Federal, que fica
com 63% dos impostos que todos pagamos, dê sua
contribuição solidária neste momento, uma vez que
os Municípios estão no limite e o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul já deu sua contribuição. Por isso
é importante que ele também dê a sua parte.

Quinze reais por dois meses é esmola, é insigni
ficante, e não aceitamos. Portanto, é necessário que
se crie uma política que atenda à situação em que se
encontram esses agricultores. O projeto de lei que foi
protocolado hoje é fruto do debate com várias entida
des do movimento do campo e visa minimizar tal situ
ação.

Gostaríamos de registrar também, Sr. Presiden
te, a manifestação que está ocorrendo no gabinete do
Deputado Confúcio Moura, Relator do projeto dos
transgênicos, cujo objetivo é entregar a S.Exa. uma
cesta com esses produtos.

É uma irresponsabilidade, colegas Deputados,
aprovar um projeto que interessa apenas a uma em
presa multinacional como a Monsanto. Tal projeto,
sob todos os aspectos, é prejudicial, seja do ponto de
vista ambiental, econômico ou da saúde pública.

Nossa geração não pode ser conivente, apro
vando um projeto que condene a presente e as futu
ras gerações apenas para satisfazer o interesse eco
nômico de uma empresa.

Está provado que muitos países desejam com
prar produtos orgânicos e pagam mais por eles do
que pelos transgênicos. Portanto, do ponto de vista
econômico, é interessante aos produtores não conta
rem com essa autorização.

Do ponto de vista da saúde pública, uma vez
que não há pesquisas que comprovem os efeitos des
ses produtos no ser humano, é uma irresponsabilida
de aprovar o projeto. Também não há nenhuma pes
quisa que retrate o impacto ambiental que esse proje
to possa causar.

Espero que o Relator do projeto tenha sensibili
dade e esteja em sintonia com o que pensa a maioria
dos brasileiros, rejeitando a proposição, que será ma
léfica ao conjunto da população. Apenas a empresa
Monsanto terá benefícios econômicos com sua apro
vação.

Repito: que o nobre Deputado tenha o dever his
tórico, neste momento, de oferecer parecer contrário
a esse crime que será cometido contra o povo brasile
iro caso seja aprovado esse projeto de lei.

Era o que tinha a dizer.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, estamos às vésperas do afastamento de al
guns Ministros, que deixarão os seus Ministérios para
se candidatar às eleições gerais de outubro.

Travamos três anos de muita luta na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Casa. Muitas emissoras, muitas comunidades e
muitos trabalhadores organizaram projetos para a cri
ação de rádios comunitárias, os quais eram travados
pelo Ministério das Comunicações. Daqui a aproxima
damente um mês o Sr. Ministro Pimenta da Veiga dei
xará o Ministério e, através de sua página na Internet,
percebemos que houve várias concessões de rádio e
televisão.

Não sei se tem a ver com o processo eleitoral,
mas o Ministro começou a liberar projetos. Infelizmen
te, as rádios comunitárias continuam paradas. Proje
tos de anos e anos estão parados, mas concessões
para algumas fundações criadas agora estão saindo.

Não tenho nada contra o Exército brasileiro,
mas começaram a sair concessões de rádio e televi
são para o Exército brasileiro. Está aqui: "Ministro as
sina concessão de rádio educativa para o Exército".
Amanhã vai ser para a Aeronáutica e depois para a
Marinha. Assim estaremos mudando a função do
Exército brasileiro, das Forças Armadas, que agora
vão ocupar-se da programação de rádio e de televi
são, porque suas funções já estão cumpridas. As For
ças Armadas têm um papel importante. Não tenho
nada contra elas terem seus meios de comunicação,
mas acho que está havendo uma inversão. As Forças
Armadas deveriam estar ajudando-nos a combater a
entrada de armas neste País. Já que estamos falando
tanto em violência, temos de criar ações contra a vio
lência. As armas continuam entrando. Não há guarda
das nossas fronteiras. O Exército agora terá tempo de
montar rádio e televisão. Os nossos soldados, em bre
ve, estarão fazendo canções e apresentações nos
programas de rádio e televisão.



O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Neiva Moreira.

O SR. NEIVA MOREIRA (Bloco/PDT - MA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Maranhão tem estado em evidên
cia nas últimas semanas nos meios nacionais de co
municação. E isso era inevitável, desde quando a Go
vernadora Roseana Sarney teve seu nome lançado à
Presidência da República. Muitos dados e situações
lamentáveis sobre o Estado são bem conhecidos dos
maranhenses. Hoje são temas de matérias jornalísti
cas. Se as reportagens forem aprofundadas, desco
brirão realidades muito mais chocantes que as agora
referidas. O fato de que o Estado só cresceu no perío
do Roseana 6,9%, atrás de outra área de atraso como
o Nordeste e que avançou 12,9% ou que o número de
casas com água canalizada seja apenas de 30,67%,
com uma queda de 2,26% no mesmo período, não ca
usa qualquer estranheza a quem vive no Estado.

O que estranha é a insistência da Governadora
em omitir essa realidade, como, por exemplo, não ad
mitir que há fome no Estado, ao declarar: "No Mara
nhão não há fome. Disso tenho absoluta certeza".

É uma situação tão conhecida que não seria
preciso sequer uma pesquisa mais profunda para ve
rificar o que existe, ou seja, há fome - e muita - em
certas áreas de São Luís e no interior. São numero
sas famílias que passam fome e devem achar que Ro
seana, ao negá-lo, está se referindo a outros Estados
e não ao nosso.

O atraso do Estado é notório e à vista de todos,
e o que, no seu Governo, tem sido feito para mudar
esse quadro é insignificante diante da dramática reali
dade que confrontamos. Não precisa recorrer aos ir
recusáveis dados técnicos do IBGE e outros centros
de pesquisa para conhecer a realidade. Basta apro
fundar-se na realidade.

Recentemente, a Conferência dos Bispos do
Maranhão lançou um documento sério, isento de par
tidarismos ou paixões, refletindo as responsabilida
des da Igreja e o seu profundo conhecimento das rea
lidades do nosso povo. Está assinado pelo arcebispo
de São Luís e pelos bispos de todas as dioceses do
Estado.

Nesse extraordinário documento que expressa
as preocupações sociais da Igreja, e que, pela sua re
levância, solicito sua transcrição nos Anais da Câma
ra, declara-se o seguinte:
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Este é um País interessante. A cada dia que co- samos votar todas as matérias da pauta. Portanto, pe-
necto a Internet e começo a consultar os sitas dos Mi- dimos um pouco mais de paciência a V.Exa., porque
nistérios, surpreendo-me com meu País. Vejo que o dentro de poucos minutos vamos iniciar a Ordem do
Ministro Pimenta da Veiga realmente está preocupa- Dia.
do em ter um corpo de balé do Exército brasileiro,
para que os nossos artistas do Exército possam ma
nifestar-se. Em vez de discutir treinamento, vão trei
nar música, balé, locuções e outras apresentações.

Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que possamos realmente discutir as comunicações
neste País e essas concessões que estão sendo cria
das. Queremos as rádios comunitárias. O Ministro co
meça a fazer isso e manda a polícia fechar as rádios
comunitárias, para as quais votamos uma lei aqui.
Essas ele não libera, mas fica fazendo esse tipo de
coisa.

É esse o protesto que gostaria de fazer nesta
tarde.

Quero pedir desculpas ao Exército, se o ofendi,
pois não tinha essa intenção. Quero apenas contestar
as ações do Ministro Pimenta da Veiga, porque gosta
ria que S.Exa. cumprisse a lei que votamos sobre as
rádios comunitárias, autorizasse a liberação delas e
não mandasse a polícia fechá-Ias. Vemos aqui con
cessões e mais concessões de rádio e televisão, mas
não se observa a lei que votamos aqui e que garante
o funcionamento das rádios comunitárias.

Finalizando, gostaria nesta tarde de também fa
lar sobre os cortes no Orçamento, mas o farei no pró
ximo pronunciamento. Quero discutir não só os cortes
que foram feitos, mas a execução, porque mais grave
que os cortes é que o Governo não cumpre aquilo que
votamos.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem,
no encerramento da sessão, o Presidente da Casa
convocou sessão extraordinária para hoje, às 14h30,
mas já são quase 18h. A Mesa tem alguma informa
ção sobre o rumo dos acontecimentos? Vamos votar
ou não? Quando chegarão o Presidente e os Líde
res?

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Nobre
Deputado Fernando Gabeira, a Mesa esclarece que
fez contato há pouco com a Presidência da Casa,
quando fomos informados de que se está tentando
um entendimento entre as Lideranças para que pos-



Queremos expressar aqui, como Pas
tores, nossa solidariedade e nossas preocu
pações.

Preocupa-nos a situação do Maranhão
que apresenta, entre os Estados brasileiros,
a maior parcela de população vivendo abai
xo da linha de pobreza: 62,37% vivem com
menos de R$ 80,00 por pessoa por mês.
Esta notícia foi veiculada amplamente pela
mídia nacional. Trata-se do Estado com os
índices sociais piores, apesar de ser consi
derado o segundo Estado economicamente
vais viável do Nordeste.

Faz parte de nossa missão trabalhar
na educação social e política do povo, para
que saiba escolher, nas próximas eleições,
candidatos preocupados com o bem co
mum, na perspectiva de uma benéfica alter
nância democrática do poder.

Conclamamos os políticos que querem
inspirar-se no Evangelho e na Doutrina soci
al da Igreja a superar os interesses particu
lares e corporativos, os "personalismos" e
as divisões inúteis e mesquinhas. Pelo con
trário, devem somar forças no que é essen
cial: o serviço generoso ao povo e a cons
trução de uma sociedade solidária e partici
pativa, à luz do projeto de Deus.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o desafio
maior do nosso povo é que nos mobilizemos para var
rer do nosso Estado a calamitosa situação em que se
encontra, atuando, corno precisa o notável documen
to da Igreja, "acima dos interesses particulares e cor
porativos, superando os 'personalismos' e as divisões
inúteis e mesquinhas".

Devemos transformar o anseio de mudança que
se generaliza em todas as camadas sociais em uma
força de luta pela solução dos graves problemas que
afligem nosso povo. O documento da Igreja é um bra
do de alerta e deve ser não apenas aplaudido, mas
também recebido como uma contribuição muito posi
tiva ao Maranhão, pelo qual lutamos e ao qual aspira
mos.

OREFERESEDOCUMENTO A QUE
ORADOR

AO POVO DO MARANHÃO
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Nós Bispos da Igreja Católica no Mara- Nós Bispos da Igrej~ Católica no. Ma~anhão, reu-
nhão, reunidos em Pinheiro nos dias 2 a 5 nidos em Pinheiro nos dias 2 a 5 de Janeiro, ~~orda-
de janeiro, abordamos, entre outros assun- mos, entre ou~ros as~untos, os problemas sociais que
tos, os problemas sociais que provocam provocam mUito sofrimento ao .nosso povo.
muito sofrimento ao nosso povo. Queremos expressar aqUi, como Pastores, nos-

sa solidariedade e nossas preocupações.
Preocupa-nos a situação do Maranhão que

apresenta, entre os Estados brasileiros, a maior par
cela de população vivendo abaixo da linha de pobre
za: 62,37% vivem com menos de R$ 80,00 por pes
soa por mês. Esta notícia foi veiculada amplamente
pela mídia nacional. Trata-se do Estado com os índi
ces sociais piores, apesar de ser considerado o se
gundo Estado economicamente vais viável do Nor
deste.

Preocupa-nos a realidade dos Povos indígenas
do Maranhão que exigem demarcação e regulariza
ção de suas terras, a preservação das matas, a edu
cação e saúde de qualidade de acordo com sua iden
tidade cultural. Reconhecemos que o direito garantido
pela Constituição, dos índios às suas terras, deve ser
acompanhado pela preocupação do Governo de ga
rantir novas terras e indenizações a posseiros pobres
que, em boa fé e por políticas erradas do passado, vi
vem e trabalham em terras indígenas.

A próxima Campanha da Fratemidade é uma
grande ocasião de reflexão, sem preconceitos, e de
solidariedade cristã para com os povos indígenas. Ela
será também um estímulo para abrir o coração a to
das as minorias étnicas e "culturas oprimidas". Apoia
mos todo esforço do CIMI (Conselho Indigenista Mis
sionário) em seu serviço missionário aos Povos indí
genas.

Preocupa-nos a situação dos homens e mulhe
res do campo que, no Brasil e no nosso Maranhão
são vítimas da desigualdade social e da inaceitável
proteção ao latifúndio e a grandes empresas agríco
las. Apoiamos o esforço da CPT (Comissão Pastoral
da Terra) para defender a vida da população rural no
que se refere à terra, água e meio ambiente.

No nosso Estado constatamos o multiplicar-se
de conflitos de terra, embora em áreas menores que
no passado, e a omissão dos órgãos da Federação,
do Estado e das Prefeituras, incluindo o Ministério pú
blico e o Poder judiciário em geral. Os campos natura
is da Baixada estão sendo gritados e búfalos andam
soltos.

Preocupa-nos a corrupção e impunidade que
ainda persistem em todos os níveis e das quais os po
bres são as principais vítimas. Um exemplo trágico
disso são os casos impunes de assassinato de crian
ças e de menores violentados na ilha de São Luís,
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que provocaram reações e impacto negativo em nível
nacional e internacional. Outro exemplo é o desvio e
mau uso de verbas, inclusive em projetos comunitári
os obtidos através de associações.

Convidamos o Povo de Deus a uma vivência co
erente da fé no campo social e político e a um com
promisso profético de denúncia e de luta a partir da
opção evangélica pelos pobres. Essa opção deverá
ser alimentada por uma espiritualidade que leve a
uma presença transformadora na sociedade em prol
de uma melhor qualidade de vida para o povo, em to
das as suas dimensões.

Sejam promovidos em nossas Comunidades o
espírito crítico e a capacidade de discernimento cris
tão, para não sermos enganados pelas propagandas
eleitorais e manipulados pelo monopólio da grande
mídia.

É importante incentivar a criação e ação consci
entizadora dos comitês contra a corrupção eleitoral,
conforme a Lei 9840.

Faz parte de nossa missão trabalhar na educa
ção social e política do povo, para que saiba escolher,
nas próximas eleições, candidatos preocupados com
o bem comum, na perspectiva de uma benéfica alter
nância democrática do poder.

Conclamamos os políticos que querem inspi
rar-se no Evangelho e na Doutrina social da Igreja a
superar os interesses particulares e corporativos, os
"personalismos" e as divisões inúteis e mesquinhas.
Pelo contrário, devem somar forças no que é essenci
al: o serviço generoso ao povo e a construção de uma
sociedade solidária e participativa, à luz do projeto de
Deus.

As Pastorais sociais estão preparando um Con
gresso Estadual sobre Políticas Públicas. Pretende
mos, com este evento, dar uma contribuição significa
tiva para que a sociedade civil, através de seus mem
bros e de suas organizações, participe de forma efeti
va e qualificada nestas políticas públicas, evitando as
sim que a política seja meramente governamental ou,
pior ainda, se torne assunto de ordem meramente
pessoal e privada. Fazemos votos de que haja uma
participação intensa e empenhada das Comunidades
cristãs neste Congresso tão importante na atual con
juntura.

O Menino Jesus abençoe a todos e nos ajude a
sermos, neste mundo marcado por injustiça, ódio e vi
olência, instrumentos de justiça, perdão e paz.

Pinheiro, 05 de janeiro de 2002.

Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte

Arcebispo de São Luís (MA)

Em nome dos Bispos do Maranhão
Dom Affonso Felippe Gregory
Bispo da Diocese de Imperatriz
Presidente do Regional Nordeste V
Dom Geraldo Dantas de Andrade
Dom Frei José Belisário da Silva
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Luís
Bispo da Diocese de Bacabal
Dom Franco Masserdotti
Dom Valter Carrijo
Bispo da Diocese de Balsas
Bispo da Diocese de Brejo
Dom Frei Marcelino Correr
Dom Frei Luís D'Andrea
Bispo da Diocese de Carolina
Bispo da Diocese de Caxias
Dom Reinaldo Pünder
Dom Frei Franco Cuter
Bispo da Diocese de Coroatá
Bispo da Diocese de Grajaú
Dom Ricardo Pedro Pagila
Dom Walmir Alberto Valle
Bispo da Diocese de Pinheiro
Bispo da Diocese de Zé Doca
Dom Xavier Gilles Bispo da Diocese de Viana

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, enviei ao Jornal do Brasil, ontem, dia 19 de
fevereiro de 2002, carta em resposta a entrevista do
Deputado Milton Temer sobre a política de aliança do
Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, peço a transcrição da carta, pu
blicada hoje, em seu inteiro teor nos Anais da Casa e
a divulgação do meu pronunciamento nos meios de
comunicação da Casa.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR

Come ananás, mastiga perdiz, teu dia está pres
tes burguês... Quando li sua entrevista hoje no nosso
querido JB, lembrei-me desses versos de Maiakovis
ki, poeta de nossa comum admiração. Pensei bem. O
que o meu nome jurídico está fazendo naquele desa
bafo físico, pessoal, contra Lula e o PT, de meu com
panheiro de partido e de Comissão de Relações Exte
riores da Câmara dos Deputados?

Você sabe bem que a agressão às minhas idéi
as, atitudes e decisões não custa nada ao agressor.
Sem poder e vocação para a retaliação, sou presa fá
cil do pressuposto. Me tranqüilizo porque sei, não pela
política, mas também por ela, que não é impedir o ou-



o SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o jornal O Diário comemora, no dia
21 de fevereiro, 33 anos de existência jornalística. Du
rante esse período, vem cumprindo seu papel de bem
informar toda a região oeste da Grande São Paulo e,
em especial, a região de Osasco.

Isso somente foi possível graças à competência
de sua direção, que, ultrapassando todos os obstácu
los surgidos ao longo do caminho, logrou manter não
somente o jornal, mas igualmente a qualidade da in
formação levada a cada leitor.

A missão de um jornal sério e isento é muitas
vezes penosa. O Diário percorreu caminhos difíceis,
esbarrando na vontade daqueles que não desejam
ver o cidadão informado, consciente e capaz de fazer
escolhas. A despeito de tudo e de todos, triunfou,
manteve-se fiel aos princípios da imprensa livre e
conquistou seus leitores através da verdade.

Desta forma, faço uso da tribuna na Câmara Fe
deral para congratular-me com o Sr. Vrejhi Sanazar,
diretor de O Diário, pelo trabalho realizado durante
todos esses anos, estendendo meus mais sinceros
votos de um futuro brilhante, comprometido com a in
formação fidedigna, livre de quaisquer paixões e que
tenha por objetivo tão-somente informar o leitor e for
mar a opinião do cidadão.

Parabéns, jornal O Diário, e muitas felicidades.
Meus cumprimentos ao Sr. Vrejhi Sanazar e a toda a
sua equipe de colaboradores, pois tenho certeza de
que sem eles seria impossível percorrer essa estrada
de sucesso.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO DINIZ (PMDB - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, até meados da década de 50, a na
vegação pelo Médio Rio São Francisco constituiuse
no principal, às vezes único, meio de ligação entre as
Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.

Porém, com a ênfase dada, a partir de então, ao
transporte rodoviário e sem a manutenção de condi
ções operacionais para embarcações de maior porte,
iniciouse um processo de decadência progressiva.
Como resultado, nosso País está perdendo uma hi
drovia de quase 1.400 quilômetros de extensão, que
vai de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na
Bahia.
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tro de dizer o que pensa que pertence ao mundo do gências da vida coletiva. Um sexto sentido. Mas este
fascismo, mas obrigar o outro a falar de qualquer jeito. de nada adianta se não tivermos os outros cinco.
Todo poder político, militar, pessoal, econômico, vive Paulo Delgado, Deputado Federal.
essa tentação constante de levar o outro a situações
decepcionantes. Temo que estejamos, com esta dis
cussão, perdendo o pé da realidade e, assim, aban
donando a função social e política atribuída a nosso
papel como membros de um partido importante da
democracia brasileira.

A sensibilidade da esquerda sempre esteve
aguçada para grandes bandeiras e temas, e talvez
esta a dificuldade atual de entender o dia-a-dia da
vida democrática, composta ou de previsível encontro
entre um deputado e um ministro de Estado ou de
constitucional coligação entre dois partidos diferen
tes. Na democracia, a possibilidade de decepção é a
mesma da de realização. O que não quer dizer que
seja insignificante ou que sofra de falta de sentido.
Nada é forçosamente magistral ou inútil. Por isso, es
panta-me sua indignação contra o domínio da norma
lidade política, onde cada personagem, do mais bri
lhante ao mais medíocre, exerce sua influência. Só
merece ganhar as eleições quem considerar este um
fato próprio da rotina democrática.

O risco do nosso PT sempre foi o de substituir a
análise difícil da realidade cotidiana pela indignação
fácil do doutrinarismo radical ou moderado que con
sumia nosso partido. Você sabe que eu quero o PT
social-democrata. Não escondo de ninguém e dedico
meus mandatos a ampliar o campo de centro-esquer
da, que nos permite aliar nacionalmente com PSTU,
PCdoB, PPS, PD~ PSB, PMDB, PSDB, ffic. ffic. E
considerar legítimo e essencial a presença e a organi
zação nacional de PFL, PPB, PTB, PL, etc. etc. Não é
surpreendente também conquistar adversários para
posições majoritárias. Aliás, se a esquerda não vai ao
centro, o centro vai para a direita.

Você, oposto pelo vértice, considera isso fatal
mente anti-esquerda, defensivo, elitista. O PT, quan
do criado - este o grande mérito de Lula - dissolveu o
mito do trabalhador homogêneo e teleguiado pelos in
telectuais. Atraiu amplos setores democráticos para o
projeto partidário. Esta é a pedra de toque que nos faz
um grande partido. Lendo você, tive a impressão de
que quer o Lula operário dentro da fábrica, quando
nosso partido e a democracia brasileira permitem a
você, militar e jornalista, e a mim, professor, sermos
da elite política, mesmo vindo de outras "fábricas",
convidados por Lula.

Eu sei, Temer, ser de esquerda é também ter
uma sensibilidade obstinada para as verdadeiras exi-
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Atualmente, quando estamos reavaliando pro
fundamente nossas políticas de transportes, buscan
do combinar os vários modais de forma mais econô
mica, de acordo com o desenvolvimento e a produção
de cada região, está ocorrendo processo inverso com
a navegação do São Francisco.

A degradação da Hidrovia do São Francisco é
incoerente com o forte crescimento da demanda por
transportes de regiões como o oeste da Bahia, que
vêmse transformando rapidamente em alguns dos
maiores celeiros do País.

Quase toda a produção de grãos dessas re
giões, como soja, milho e seus derivados, é destinada
ao mercado nordestino, principalmente da Bahia,
Pernambuco, Ceará, Sergipe e Alagoas. A via natural
de escoamento dessa produção, já em torno de 2,5
milhões de toneladas por ano, é o Rio São Francisco.

Atualmente, a capacidade nominal de transpor
te de granéis pela Hidrovia do São Francisco é da or
dem de 250 mil toneladas por ano, limitada pela frota
útil da Companhia de Navegação do São Francisco
FRANAVE , com seis empurradores e sessenta cha
tas operando no percurso entre Ibotirama e Juazeiro.
Além de poucas, essas embarcações estão com ida
de média de trinta anos, período em que não houve
novas aquisições, nem melhoramentos para tornálas
mais eficientes.

Há, portanto, uma demanda reprimida de pelo
menos 2 milhões de toneladas por ano, que vem sen
do transportada em caminhões, destruindo as rodovi
as, incrementando os acidentes rodoviários, impac
tando o meio ambiente e tomando os produtos trans
portados muito mais caros ao consumidor final e à ex
portação. São fatores importantes de aumento do
Custo Brasil.

Dos vários problemas que impedem a utilização
de todo o potencial da Hidrovia do São Francisco,
destacamos:

- o tamanho reduzido e o envelhecimento da
frota de embarcações;

- a situação da calha do rio, que, devido ao as
soreamento, à redução da vazão mínima e à inexis
tência de trabalhos contínuos e sistemáticos de dra
gagem e sinalização, não oferece condições de segu
rança e confiabilidade capazes de atrair investimen
tos de armadores privados;

- a precariedade da infraestrutura portuária,
que impede a integração da hidrovia com os modais
rodoviário e ferroviário de transporte.

Atualmente, apenas os portos de Ibotirama, na
Bahia, e de Pirapora, em Minas Gerais, possuem ins
talações apropriadas para a movimentação de grãos.

No caso de Ibotirama, graças a investimentos priva
dos realizados a partir do ano 2000.

Os portos de Juazeiro e Petrolina, justamente
no final da hidrovia, onde é feita a conexão com os
modos rodoviário e ferroviário, não têm infraestrutura,
nem equipamentos adequados à movimentação gra
neleira, gerando tempos de espera excessivos para
os comboios e, em conseqüência, anulando os bene
fícios da redução dos custos de transporte proporcio
nados pela hidrovia.

Nos últimos tempos, a gestão da FRANAVE de
dicou-se integralmente à sua desestatização ou à
transferência de suas atividades operacionais para
empresas privadas.

Para isso, foram tomadas medidas de curto pra
zo, visando reduzir custos administrativos. Foram im
plementados dois programas de demissão voluntária
de funcionários e a passagem de parte da mãodeobra
operacional para a iniciativa privada. Foi desativado o
porto fluvial de Juazeiro e, conseqüentemente, foram
cortados os custos de administração da gerência da
empresa naquela cidade.

Para incrementar sua receita, a FRANAVE reto
mou as operações de transporte, conquistando novos
clientes, entre oS quais alguns dos maiores compra
dores de grãos do País, como Cargill, Ceval, Serrote
Redondo e Caramuru Alimentos, este último quase
que usuário cativo da hidrovia.

Mesmo sem aumentar ou modernizar seus
equipamentos, a FRANAVE melhorou significativa
mente seu desempenho financeiro. Todavia, não ob
teve balanços positivos, pois as condições de sua fro
ta e da hidrovia em que opera, aliadas às imposições
da política econômica adotada pelo Governo Federal,
não têm permitido que ela avance em termos de efi
cácia e eficiência.

Ressaltese que, desde 1992, quando a empre
sa foi incluída no processo de privatização, nenhum
investimento noVO foi realizado, mantendose obsoleta
e em precárias condições operacionais toda a sua
frota e a maior parte das instalações portuárias.

Recentemente, foi elaborada a modelagem para
alienação do controle acionário da FRANAVE, medi
ante a venda de suas ações em bolsa de valores. No
entanto, o processo de venda frustrouse, em decor
rência do seu elevado passivo trabalhista. Em segui
da, por determinação do Conselho Nacional de De
sestatização - CND, foi tentada a venda, por meio de
licitação, de suas embarcações, também sem suces
so, dadas as más condições destas e da hidrovia.

Apesar de todas essas frustrações, a diretoria
da FRANAVE tem feito o possível para manter a pres-
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tação de seus serviços. Atendendo às diretrizes de
transferência de suas atividades à iniciativa privada, a
empresa afretou quatro de seus comboios à empresa
Caramuru Alimentos, a qual passou, a partir de maio
de 2001, a assumir toda a operação dos mesmos.

Esses fatos mostram claramente que estamos
deixando morrer a Hidrovia do São Francisco, justo no
momento em que o vertiginoso crescimento da produ
ção agrícola da bacia desse grande rio, especialmen
te do oeste baiano, mais precisa dela.

Lembramos que o Governo do Presidente Fer
nando Henrique Cardoso colocou a Hidrovia do São
Francisco, integrada a outros meios de transportes,
formando o "Corredor São Francisco", no Programa
Avança Brasil, ou seja, no conjunto de prioridades de
investimentos considerados essenciais para todo o
País. No entanto, essa prioridade não se fez ainda
sentir por atos concretos.

É necessário que a Hidrovia do São Francisco
receba investimentos para melhoria em toda sua in
fraestrutura, desde a manutenção de seu canal nave
gável, passando pela ampliação e modernização das
instalações portuárias, até o incentivo à moderniza
ção das frotas que nela operam.

Para se tornar realmente competitiva, a hidrovia
deve permitir a navegação com calado mínimo de
dois metros e meio no trecho entre Ibotirama e Juaze
iro, admitindo comboios com até 4 mil toneladas por
viagem.

O trecho restante, entre Pirapora e Ibotirama,
poderá continuar com o calado atual, de até 1,2 me
tro, até que o incremento da demanda de carga justifi
que seu aprofundamento. No entanto, todo o trecho
navegável deve ser mantido em condições adequa
das de tráfego, por meio de operações de dragagem
para remoção de bancos de areia e de entulhos.

Os portos de Pirapora e de Juazeiro - Petrolina
necessitam de investimentos em equipamentos para
movimentação de grãos e em silos, para que haja a
eficiente e rápida integração com os modais rodoviá
rio e ferroviário de transporte.

A atual frota da FRANAVE necessita de investi
mentos para sua modernização e ampliação. De ime
diato, é necessária a substituição dos motores dos
empurrados por outros mais potentes e a construção
de chatas com maior capacidade de carga, mais ade
quadas à demanda de transporte graneleiro.

Para estimular a participação de capital privado,
o Ministério dos Transportes precisa iniciar o proces
so de outorga de autorizações para operação de no
vas empresas de navegação na Hidrovia do São
Francisco, estimulando a concorrência e, conseqüen-

temente, a melhoria da qualidade, a expansão e o ba
rateamento dos custos de transporte.

É necessária a ação do Poder Público, em es
pecial do Ministério dos Transportes, para criar con
dições efetivas de integração dos modais rodoviá
rio, hidroviário e ferroviário de transporte, valorizan
do a logística do sistema multimodal, especialmen
te nos portos de Juazeiro - Petrolina, de Ibotirama e
Pirapora.

Para que essas condições ocorram, é funda
mentai a soma e compatibilização dos esforços do
Governo Federal com os dos Governos dos Estados
de Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, de forma a le
var em conta programas de expansão da produção
agrícola e industrial e integrar os planos de melhoria
da hidrovia com os projetos de implantação da Ferro
via Transnordestina e Unaí - Pirapora, entre outros.

Sem um esforço do Poder Público, sem o empe
nho efetivo do Ministério dos Transportes, com o total
apoio do Presidente da República, corremos o sério
risco de a navegação pelo Rio São Francisco virar
apenas fato histórico, coisa do passado, sem que
possamos usufruir de todo o seu potencial para o de
senvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da
população de uma vasta região deste nosso Brasil.

O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, é na sessão de hoje que, na prática, iniciamos o
último ano da atual Legislatura, com uma série de de
safios e, por que não dizer, imposições e demandas
de uma sociedade que a cada dia exige o cumprimen
to de seus direitos básicos, a ampliação de seu leque
de ação cívica e disponibilidade de sua cidadania,
acompanha vivamente o desdobramento da vida le
gislativa e espera notadamente da classe política um
trabalho em comunhão com seus anseios de qualida
de de vida e mantém a expectativa de que o Estado
cumpra seu papel constitucional. Em suma, vivemos
uma época em que a sociedade deixou de desempe
nhar apenas o papel de espectadora. Hoje, além de
reivindicar ações e propostas, ainda quer a punição
explícita, seja nas urnas, seja nos tribunais, para o
imobilismo e os desmandos de toda ordem.

Sem qualquer sombra de dúvida, atualmente
uma das maiores preocupações da sociedade civil or
ganizada é com a segurança, um dos deveres funda
mentais do Estado, competência inarredável do Po
der Público e motivo de constante aflição de todas as
classes, uma vez que o crime organizado democrati
zou suas ações e não discrimina classe social para
expandir seus tentáculos. E o que é pior, a criminali
dade já inoculou seu vírus perverso até mesmo no se-
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tor responsável pelo seu combate, o que requer, des
ta forma, uma completa assepsia e reestruturação,
seja nos meios policiais, do sistema carcerário, seja
na burocracia da segurança e seus conhecidos entra
ves que tanto irritam e decepcionam grande parte da
população, que se sente impotente frente a tanta de
monstração de força e mobilização do crime organi
zado.

Esse problema, aliás, como atestam os meios
de comunicação e setores engajados da setor civil,
constitui-se o grande clamor da sociedade, já cansa
da de tantas demonstrações de audácia e completo
desrespeito do submundo do crime às instituições en
carregadas da defesa do patrimônio e da vida do ci
dadão. É mais que hora de apresentar uma resposta
objetiva e definitiva a um problema cuja emergência
ameaça colocar em cheque o papel e a credibilidade
do próprio Estado. O trabalho é extenso, complexo e,
portanto, desafiador, pois implica uma revisão integral
e corajosa de todos os aspectos que incluem o funcio
namento do setor de segurança pública. Da legisla
ção em vigor, passando pela possível centralização
dos comandos das Polícias Civil e Militar, do chama
mento do próprio Ministério Público para a participa
ção na elaboração na política de segurança, chegan
do até mesmo à discussão do papel constitucional
das Forças Armadas, numa ampla mobilização nacio
nal antiviolência, urge que o Legislativo forme uma
verdadeira "Frente Ampla", para que a sociedade te
nha a resposta que tanto almeja, pelo menos em ter
mos de projetos, programas e leis que são de incum
bência desta Casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o setor
de saúde é outro que atualmente vem requerendo um
esforço concentrado para a solução ou pelo menos o
arrefecimento de seus problemas. A infectologia em
nosso País sofreu um indiscutível revés, em que pese
todas as campanhas coletivas e ações específicas
que a saúde pública realizou em passado recente. É
por demais conhecido o retorno de doenças tropicais
consideradas já erradicadas de nosso território e que
hoje causam verdadeiro transtorno, seja à população
urbana, seja à rural. Os exemplos multiplicam-se fren
te a uma população aturdida com epidemias como a
dengue, que hoje assola o País de ponta a ponta, sem
qualquer piedade das pessoas que não seguem à ris
ca as recomendações básicas e primárias para evitar
a proliferação e infestação do mosquito transmissor,
aliás, o mesmo vetor de uma doença muito mais fe
roz, senão mortífera: a febre amarela. Males como a
tuberculose e o próprio mal de Hansen, típicos de lo
cais que simplesmente ignoram os mais comezinhos

princípios de saúde, voltam a ser alvo prioritário das
autoridades de saúde e precisam sumir do mapa das
endemias nacionais, custe o que custar.

Muitos são os desafios que se apresentam para
este fim de legislatura. Nunca é demais lembrar que,
para enfrentar os obstáculos com chances reais de vi
tória, o Congresso Nacional, especialmente a Câma
ra dos Deputados, legítima representante do cidadão
brasileiro e de suas aspirações mais concretas, preci
sa urgentemente realizar algumas adequações indis
pensáveis. Para tanto, a própria máquina burocráti
co-administrativa da Casa necessita ser revista para
dar encaminhamento adequado e no prazo exigido
pelas circunstâncias para alguns problemas que afli
gem o cidadão comum. Neste aspecto, um primeiro
passo certamente passaria pela desobstrução da pa
uta de votações e seleção das verdadeiras priorida
des, em particular aquelas que virtualmente interfe
rem no dia-a-dia da população, privando-a de direitos
primordiais e inalienáveis.

Dentre as conhecidas metas permanentes figu
ra com especial destaque o problema crônico do de
semprego. Inúmeros foram os postos de trabalho que
simplesmente deixaram de existir em face dos proble
mas econômicos peculiares e localizados de nosso
País ou ainda da peculiaridades e incertezas dos
grandes grupos financeiros globalizados, sem falar no
jogo político de interesses que tanto afetam o anda
mento normal do mercado, vulnerável por natureza às
oscilações de momento. Se nossa taxa de desempre
go não assusta se comparada a de países considera
dos de Primeiro Mundo, não deixa de ser absoluta
mente preocupante ver nossos cidadãos privados de
trabalho, sem a necessária contrapartida de uma le
gislação trabalhista que garanta a presença da previ
dência estatal assegurando os benefícios indispensá
veis à família para os dias de infortúnio de seus arri
mos.

Impossível omitir ainda o grave problema advin
do da seca que assolou várias regiões de nosso terri
tório, resultando na baixa de volume de muitos reser
vatórios e no inevitável racionamento de energia, vis
to que a grande maioria da nossa energia elétrica ad
vém de hidrelétricas. Convém lembrar que para o en
frentamento do problema uma feliz junção da deter
minação do Governo Federal com uma incrível e lou
vável demonstração de consciência cívica da popula
ção mostrou que o brasileiro sabe responder à altura
às demandas de seu País, ainda que isto implique al
gum sacrifício ou privação momentânea. Felizmente,
já neste final de mês o Governo dará a sentença final
ao chamado "apagão", mas uma nova política ener-
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gética que previna o País de tamanhos sobressaltos é
altamente necessária e mesmo fundamental, até por
questão de segurança nacional e desenvolvimento de
nosso parque agrícola e industrial.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desne
cessário lembrar que muitos outros problemas estão
na pauta do dia à espera de uma solução convincente
para minorar os obstáculos enfrentados por todo ci
dadão rotineiramente. Se por um lado a definição da
duração da cobrança do CPMF é um dos questiona
mentos do momento, o mesmo não se pode falar da
educação nacional, que, apesar de ter dado um pas
so fantástico nas mãos habilidosas do Ministro José
Serra, ainda guarda muita limitação, seja em nível de
qualidade do ensino, seja em nível de remuneração
do magistério nacional. Dos transportes públicos à
questão agrária, do problema da habitação ao retorno
do crescimento da economia, muito pode ser feito
neste final de legislatura, desde que os políticos de
monstrem na prática sua real vocação para o trato da
coisa pública e o compromisso com as causas popu
lares, sem resvalar para a demagogia fácil. De meu
lado, caros colegas de Parlamento, posso declarar
com a mais absoluta tranqüilidade que tanto meu par
tido como a própria Casa podem contar com meu tra
balh9 e empenho para a busca sincera de soluções
aos grandes problemas nacionais. É para isto que fui
eleito, e é com um currículo de realizações que quero
prestar contas ao meu eleitorado e pedir a renovação
de sua confiança em meu trabalho.

Muito obrigado.
O SR. RUBEM MEDINA (Bloco/PFL - RJ. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, é incrível a desenvoltura dos trafican
tes. Eles chegaram a determinar as cores com que os
freqüentadores do piscinão de Ramos podem ves
tir-se. Depois que a própria polícia cobriu suas pixa
ções, eles usaram os mesmos locais para dizer ao
povo que podem usar a cor vermelha em seus trajes
de banho.

A polícia está na defensiva, sitiada, agindo de
forma reflexiva e não pro-ativa.

É necessário virar o jogo, e essa luta não poderá
ser travada de arma em punho. Se o tráfico já con
quistou o território das favelas, de nada adianta entrar
nas favelas durante alguns instantes e se retirar sem
qualquer mudança local.

É necessário entrar na favela para disputar os
moradores com as armas dos serviços sociais, dos
postos médicos, do policiamento em regime perma
nente e não somente para impressionar os traficantes
e os moradores com suas armas. Até mesmo porque

geralmente as armas dos traficantes são mais moder
nas do que as dos policiais.

Os traficantes lembram aos governantes que os
favelados estão abandonados, que eles são discrimi
nados nas oportunidades educacionais e profissiona
is e que assim ficam disponíveis para uma sedução
marginal.

A resposta a essa verdade que é "lembrada"
pela desenvoltura dos traficantes nesta área não
pode ser enfrentada simplesmente pela presença
eventual e transitória de policiais subindo amedronta
dos os morros das favelas. É uma falsidade. Todos sa
bemos a causa da acolhida que os favelados dão aos
traficantes: eles não têm alternativa.

É preciso dar alternativa aos favelados. Ensino,
saúde, assistência social e diálogo de forma perma
nente, não somente nos momentos em que se perse
guem os traficantes.

É necessário que se faça um plano de emergên
cia, porém de realização permanente, para inibir a fra
gilidade da sociedade ante o inegável crescimento do
crime organizado na cidade.

Desse plano pode constar o projeto de fixar quo
tas de vagas para os negros nas universidades e em
empregos. Nenhum de nós ignora que os negros pre
dominam nas favelas porque eles têm uma herança
de déficit educacional em relação aos brancos. Se há
discriminação, devemos enfrentá-Ia com coragem.
Qualquer projeto de habitação popular que substitua
os barracos perigosos nas favelas cariocas terá de
ser precedido de duas medidas de inteira responsabi
lidade dos Governos Federal, Estadual e Municipal:
criar condições que desestimulem a transferência de
pessoas do campo para as cidades e a reabilitação
do transporte ferroviário suburbano de massa da Re
gião Metropolitana do Rio de Janeiro.

Não parece impossível vencer os traficantes. Di
fícil é convencer os governos de que esse é um pro
blema ao qual deve ser dado prioridade. Difícil tam
bém é, nesta fase pré-eleitoral, governos de diferen
tes partidos se unirem em torno de qualquer proble
ma.

Em todo o caso, vamos tentar convencer os go
vernos de que essa batalha não é impossível.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, no momento em que se inicia mais uma
Sessão Legislativa, gostaria de assomar a esta tribu
na para trazer somente assuntos que alegrassem
esta Casa e o povo brasileiro, como por exemplo, a
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comemoração de mais um título de campeã da Esco
la de Samba Estação Primeira de Mangueira, uma
das mais queridas e populares do Rio de Janeiro e,
acredito, do Brasil, mas infelizmente, como represen
tante do povo, tenho que mostrar a realidade e denun
ciar as agruras porque passa nosso povo, pois termi
nado o brilho da festa do Carnaval, com a Quarta-feira
de cinzas, volta o sofrimento do dia-a-dia.

Neste momento quero chamar a atenção dos
nobres pares para um assunto que tem sido manche
te dos jornais nos últimos dias e que já está virando
epidemia nacional.

Como em anos anteriores, o mosquito transmis
sor da dengue tem-se alastrado por várias cidades do
País, causando transtorno na vida de mu~a gente.
Ano após ano, na suposição de que a desgraça não
virá desta vez, as autoridades adiam soluções e pro
vidências. Quase sempre o resultado é uma tragédia,
porque a natureza não perdoa e sempre ganha de
apostas estúpidas contra ela. Quando não é desliza
mento de morro, é o que está acontecendo agora no
País. Só no Rio de Janeiro, mais de 130 mil habitantes
já tiveram dengue e a doença assumiu proporção si
nistra porque as autoridades apostaram que a falta de
chuvas minoraria o problema.

Na última semana, Sr. Presidente, a quase tota
lidade dos casos examinados em laboratório se de
veu ao vírus do tipo 3, contra o qual a população ain
da não desenvolveu anticorpos. Como resultado, os
casos são mais graves e aumenta o número de mor
tes. Em vários casos, a dengue causa problemas car
díacos e circulatórios, como derrames, que acabam
sendo responsabilizados pela morte dos pacientes.

Do lado do Aedes aegypti não há trégua. É res
ponsável pela dengue, embora não seja imputável
pelas leis por ser irracional e invertebrado. Do lado
das autoridades, não apareceu até agora nenhum
responsável pelo combate ao mosquito. Embora esse
personagem seja legalmente imputável por ser racio
nal e vertebrado, não será possível fazê-lo porque é
igualmente anônimo.

Quem comanda a guerra contra o mosquito? Da
última vez que o Rio viu epidemia semelhante, o co
mandante chamava-se Oswaldo Cruz. Ele era enérgi
co e determinado e enfrentou grande oposição popu
lar e da própria imprensa, porque muita gente não
acreditava que a febre amarela - transmitida, então,
pelo mesmo Aedes e que só não ressurge por uma
espécie de milagre - fosse causada por um micróbio
transmitido pelo inseto. Preferia atribuir a doença a
miasmas e outras estultices comuns à medicina da
quela época.

Sr. Presidente, hoje vemos uma nau sem rumo e
sem comando. Será que o responsável é o Ministro
José Serra? S.Exa. diz que não, que repassou verbas
e que nada tem a ver com a demissão de 6 mil
mata-mosquitos há quase dois anos, alegando que o
Estado poderia tê-los recontratado, coisa que não fez,
apesar de já terem ganhado na justiça o direito de re
integração. O sanitarista Eduardo Costa num artigo
publicado no Jornal do Brasil, dia 18 de fevereiro,
ataca a municipalização do combate às endemias e
destaca, de forma trágica, que o modelo atual do sis
tema de saúde praticamente jogou no lixo os sanita
ristas especializados em controle de epidemias.

Sumiu a SUCAM (Superintendência de Campa
nhas de Saúde Pública), que atuava em todo o Brasil.
Manguinhos formou grandes quadros de sanitaristas
que hoje pouco ou nada têm a fazer. Morrem sem se
rem substituídos. Enquanto isso, pela organização do
Sistema Único de Saúde (SUS), o combate aos mos
quitos vetores ficou a cargo da COMLURB, ou seja,
garis substituem técnicos sanitários com formação
específica - os mata-mosquitos - presença hab~ual

nas ruas do Rio e de outras cidades brasileiras até os
anos 60.

O Estado do Rio de Janeiro lidera o ranking da
dengue e responde por quase a metade do total de
casos do País, e o pior é que a dengue hemorrágica
se espalha. Só em Janeiro foram 368 casos, sendo
136 no Rio de Janeiro, 182 em Goiânia, 42 em Campo
Grande e oito em Recife. No primeiro mês do ano,
nove pessoas morreram em todo o País por causa da
dengue hemorrágica. Como os números oficiais de
moram a chegar à sede da FUNASA em Brasília, o
quadro real de casos e mortes é bem maior. Por
exemplo, só no Rio já morreram treze pessoas pela
doença.

Agora veja que contradição, Sr. Presidente, a
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, não quer
readmitir quase 6.000 agentes sanitários especializa
dos, mas vai receber reforço de cerca de 1,5 mil ho
mens do Exército, que, em vez de combater mosqui
tos, deveriam reforçar nossas fronteiras no combate
ao narcotráfico e roubos de cargas, entre outras mis
sões mais adequadas para nossas Forças Armadas.

A dengue está aí há vários anos, mas entra ano
e sai ano e as autoridades esperam sempre que a do
ença se extinga sozinha, devido a algum milagre na
tural. Se não chover, haverá menos mosquito, aposta
vam certamente na época da seca, quando ameaça
va faltar luz. Choveu, e muito, e o mosquito está aí, so
zinho, imperturbado, ceifando vidas.



É preciso ter visto a cousa com os
seus próprios olhos para se fazer idéia da
rapidez e do resultado da operação. Em me
nos de 9 minutos, o chafariz do Largo do
Paço, a Praça do Peixe e todos os objetos
circunstantes se achavam reproduzidos com
tal fidelidade, precisão e minuciosidade, que
bem se via que a cousa tinha sido feita pela
mão da natureza, e quase sem a interven
ção do artista. (Jornal do Commercio,
17/1/1840- pág. 2)

Se o advento da fotografia foi um fato revolucio
nário, hoje, ocupa importante papel em diversos seto
res da nossa sociedade não só como um produto ar
tístico, mas como documento de profundo interesse
social.

A princípio, a fotografia surgiu como mero subs
tituto da pintura realista, mas logo passou a ser utili
zada pelo jornalismo, que passou a fazer uso dela
para relatar o desconhecido, o exótico, a fim de regis
trar paisagens distantes e contar histórias sobre a
vida das pessoas em ensaios pitorescos.

No entanto, era muito difícil que ela fosse consi
derada, a princípio, como arte. Mais parecia um meio
de reprodução da realidade, como as tintas na pintu
ra. Mas o fato é que a fotografia exige criatividade.

Conforme relata Janson, "o tema e o estilo de
uma fotografia dizem-nos tanto acerca do mundo inte
rior do fotógrafo como o exterior... A fotografia e a pin
tura têm uma reacção paralela à sua época e transmi-
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O 5R. ARY KARA (PTB - SP. Pronuncia o se- tem geralmente a mesma visão do mundo (...) mas as
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- duas diferem (...): o pintor comunica sua visão através
putados, comemorou-se no último dia 8 de janeiro o de técnicas que representam uma reacção cumulati-
Dia do Fotógrafo e é com grande satisfação que va, obtida ao longo do tempo; o fotógrafo "apanha" o
ocupo a tribuna desta Casa para dedicar algumas momento em que o objeto à sua frente corresponde à
palavras em homenagem a essa importante cate- imagem que dele tinha formado".
goria profissional. Hoje em dia, Sras. e Srs. Deputados, a fotografia

A fotografia surgiu de um antigo desejo do ho- se tornou um documento do mundo e recebeu a aten-
mem, que o acompanhou desde os primórdios de sua ção de museus, galerias, revistas e jornais, assumin-
existência, qual seja o de expressar em imagens aqui- do-se também como expressão artística autônoma.
lo que os olhos percebem, capturar a realidade com a Apesar dos desgastes em torno das discussões so-
maior objetividade possível. Mas se ela nasceu de um bre o caráter eminentemente técnico da fotografia, é
sonho, Sras. e Srs. Deputados, em pouco tempo quase unânime o conceito de que a fotografia é cria-
foi-se tornando um documento que a imprensa pas- ção artística. Estar diante de um fato, saber enqua-
sou a explorar. drá-Io e dar-lhe significado depende da percepção ar-

A0 dirigirmo-nos aos fotógrafos, não podemos tística do fotógrafo.
deixar de relatar o impacto que a descoberta da foto- Por todas essas razões, Sras. e Srs. Deputados,
grafia causou em toda a sociedade. Seu aparecimen- é que vimos cumprimentar todos os fotógrafos do
to causou espanto aos olhos de quem vivenciou o País - esses artistas - pelo exercício de profissão tão
fato, como bem descreve o Jornal do Commercio da nobre e tão bonita. Parabéns a todos os fotógrafos
época: pelo dia que lhes foi dedicado!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, existem
também outras categorias de trabalho que estão em
voga, que são o alvo de interesse das pessoas, ou
porque proporcionam status, ou porque oferecem
uma remuneração acima da expectativa da maioria.
Mas existem outras que, não obstante não ocuparem
as primeiras posições na disputa pelo mercado, mani
festam-se como a verdadeira base de sustentação
para todas essas profissões tão procuradas pelos re
cém-formados.

Refiro-me aos mensageiros, caros colegas, que
funcionam como a base operacional de qualquer es
critório profissional. Seja numa repartição pública,
seja numa grande empresa, seja num banco qualquer
ou mesmo numa pequena empresa, o mensageiro é o
responsável pelo bom andamento administrativo das
funções.

É ele quem leva os importantes documentos de
um lado a outro, enfrenta as filas nos bancos, cartóri
os e outras empresas, pega o jornal do dia, realizando
um serviço de vital importância. Enquanto eles fazem
a parte operacional, os outros empregados podem
dar continuidade aos serviços de maneira mais efici
ente. Sem o mensageiro tudo isso pára.

No último dia 6 de janeiro comemorou-se o Dia
do Mensageiro e é por isso que vimos prestar nossa
homenagem a esse profissional anônimo e ao mes
mo tempo tão imprescindível na administração dos
mais variados tipos de trabalhos.

A todos os mensageiros deste País, os nossos
cumprimentos pela passagem do dia que lhes foi de-
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dicado, e o nosso reconhecimento pelo trabalho tão
importante e tão pouco reconhecido que exercem em
seu dia-a-dia.

Parabéns, mensageiros!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero re

gistrar também que no dia 10 de fevereiro, em soleni
dade que contou com grande número de autoridades
militares, civis e eclesiásticas, ocorreu a transmissão
de Comando no CAVEX - Comando de Aviação do
Exército, sediado na cidade de Taubaté. Na oportuni
dade assumiu o novo Comandante, general-de-briga
da Jeannot Jansen da Silva Filho, que tem sob seu
comando mais de 2 mil militares e uma frota formada
por setenta helicópteros, sendo cinqüenta em Tauba
té e vinte na Amazônia.

O novo Comandante do CAVEX de Taubaté, ge
neral-de-brigada Jeannot Jansen da Silva Filho, é
amazonense de Manaus, onde nasceu em 1947, e foi
promovido ao posto atual em 31 de março de 2000. O
general Jeannot iniciou sua carreira profissional em
1967, como cadete, concluindo o Curso de Infantaria
em 1970. Realizou os Cursos de Aperfeiçoamento de
Oficial, em 1979, de Comando e Estado-Maior, em
1985, e de Política, Estratégia e Alta Administração
do Exército, em 1996.

Especializou-se, em 1972, no Curso de Opera
ções na Selva; em 1973, no Curso de Comandos; e,
em 1981, no Curso de Assalto Aéreo, no Exército dos
Estados Unidos. Integrou-se à Aviação do Exército
em 1987, concluindo o Curso de Piloto de Helicópte
ros em 1990, na Força Aérea Brasileira; o de Piloto de
Reconhecimento, em 1993, no Exército americano; e
o de Piloto de Combate em 1994. Realizou, ainda, o
Curso Preparatório de Comandantes de Brigadas de
Aviação, no Exército dos Estados Unidos.

Entre outras funções, o Comandante do CAVEX
foi instrutor do Centro de Instrução de Guerra na SeI
va, da Academia Militar das Agulhas Negras e da
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Foi ainda Ofi
ciai de Operações da 9a Brigada de Infantaria Motori
zada e da Brigada de Aviação do Exército, sendo Ofi
ciai de Ligação do Exército Brasileiro junto à Aviação
do Exército dos Estados Unidos, naquele país, em
1992 e 1993. Foi Subcomandante do 10 Batalhão de
Helicópteros, Comandante do 30 Esquadrão de Avia
ção do Exército, Comandante do 10 Grupo de Aviação
do Exército, Subdiretor e, já como general, Diretor de
Material de Aviação do Exército, função exercida até
transferir-se para o Comando de Aviação do Exército
de Taubaté.

Foi condecorado com as Medalhas Ordem do
Mérito Mimar, grau Comendador, Militar de Ouro, do

Pacificador, de Serviço Amazônico, com Passador de
Bronze e Distintivo de Comando Dourado.

O general-de-brigada Jeannot Jansen da Silva
Filho assumiu o Comando do CAVEX em substituição
ao general-de-brigada José Elito Carvalho Siqueira,
que realizou excepcional trabalho na cidade de Tau
baté, onde manteve sempre um ótimo relacionamen
to com as autoridades e lideranças locais. A marcante
cerimônia de troca de comando contou com a presen
ça de autoridades militares das diversas Armas e em
seu discurso de despedida o general José Elito Car
valho Siqueira destacou a importância do Comando
de Aviação do Exército, sediado em Taubaté, ressal
tando a importância da missão constitucional do
CAVEX, ''visto que o Brasil é um país de dimensões
continentais, com 7 mil quilômetros de fronteira marí
tima e 15 mil quilômetros de fronteira terrestre, fazen
do divisa com 11 países". O general José Elito, que
tem 37 anos de carreira militar, deixou seu cargo de
comando, por ex-officio do Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso, sendo transferido para
Brasília, onde exercerá o alto cargo de Diretor de Ava
liação e Promoções do Exército.

O general-de-brigada Jeannot Jansen da Silva
Filho, que assumiu o cargo de comandante do
CAVEX, já esteve destacado na unidade de Taubaté
durante cinco anos, na condição de tenente-coronel e
coronel, quando foi transferido para Brasília. Na ceri
mônia de sua posse, ele disse ter ficado muito orgu
lhoso com a promoção e de ter "trocado uma mesa 
necessária - de um cargo burocrático por um cokpit
de uma aeronave".

Quanto às mudanças do novo Comando, o ge
neral Jeannot disse que o momento é de muita caute
la e que o seu Comando será voltado para a continui
dade administrativa.

O CAVEX possui atualmente um efetivo de 2 mil
soldados incorporados em sete organizações milita
res. Possui ainda trezentos oficiais e 750 subtenentes
e sargentos. De acordo com o general José Elito, o
CAVEX completou 100 mil horas de vôo em trezentas
missões em todo o território nacional, registrando
apenas um acidente fatal, ocorrido em 1995. Foram
investidos US$ 500 milhões no sistema de aviação do
Exército Brasileiro.

Como tivemos oportunidade de exaltar, aqui
mesmo da tribuna da Câmara Federal, o Exército Bra
sileiro é reconhecidamente um dos mais modernos e
eficientes do mundo, prestando inestimável serviço
de preservação da ordem institucional e de vigilância
de nossas fronteiras. E para nós, que residimos e te
mos toda a nossa vida pública desenvolvida na cida-
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de de Taubaté e na região vale-paraibana, é motivo
de júbilo registrarmos, nesta oportunidade, a soleni
dade alusiva à passagem de Comando no CAVEX.

Sediado em Taubaté, para orgulho de nossa ci
dade e de todo o Vale do Paraíba, o Comando de Avi
ação do Exército presta inestimável serviço à nossa
Pátria, constituindo-se em uma Grande Unidade
Operacional e Estratégica pertencente à Força de
Ação Rápida do Exército Brasileiro, sendo capaz de
responder, com presteza e eficácia, a eventuais ame
aças em qualquer área do território nacional. Com
posto por quatro Unidades Aéreas Operacionais, uma
Base de Aviação, um Centro de Instrução e um Bata
lhão de Manutenção e Suprimento, constitui-se em
orgulho para toda a Força Terrestre, destacando-se
por sua eficiência e modernidade, símbolos do Exér
cito brasileiro deste terceiro milênio.

Nos seus quinze anos, o Comando de Aviação
do Exército contou em Taubaté com seis Comandan
tes: general-de-brigada Luiz Oscar Bulcão de Lima,
general-de-brigada Durval A. M. P. de Andrade Nery,
general-de-brigada Sérgio Antônio da Rocha Ambró
sio, general-de-brigada Newton Bonumá dos Santos,
general-de-brigada Akira Obara e general-de-brigada
José Elito Carvalho Siqueira. Todos deixaram a marca
de seu trabalho e dedicação à Aviação do Exército,
assim como sua presença marcante na vida da comu
nidade taubateana, contribuindo significativamente
para o seu desenvolvimento.

A base de aviação de Taubaté ocupa uma su
perfície de 264 hectares, com área construída de
mais de 70 mil metros quadrados. Estão lotados em
suas instalações 2.200 militares, em torno de trezen
tas famílias em seus próprios nacionais, incluindo ain
da alojamentos, área comercial, clubes, instalações
esportivas e serviço de saúde. Abriga, além do Co
mando de Aviação do Exército, seis organizações mi
litares, entres as quais três unidades operacionais de
helicópteros, um batalhão de manutenção de aerona
ves' uma base administrativa e um centro de forma
ção de especialistas, como gerentes, mecânicos e pi
lotos. Conta com área operacional dotada de hanga
res, oficinas, torre de controle, pátio de aeronaves,
heliporto e uma pista de pouso pavimentada e ilumi
nada medindo 1.500 metros por 30 metros de largura.

A escolha de Taubaté para sediar o 10 Comando
de Aviação do Exército brasileiro foi estratégica e de
veu-se à sua posição geográfica privilegiada, situada
em um importante eixo econômico, entre São Paulo e
Rio de Janeiro, estando ao lado de São José dos
Campos, onde estão instalados o INPE -Instituto Na
cional de Pesquisas Especiais, o CTA - Centro Técni-

co de Aeronáutica, a EMBRAER, uma das maiores fá
bricas de aviões do mundo, além de ser a cidade oti
mamente servida por estradas e serviços essenciais,
como telecomunicações, contando ainda com impor
tantes indústrias, como Volkswagen, Ford, LG,
Alstom, assim como uma universidade - a Universi
dade de Taubaté, autarquia municipal de regime es
pecial- hoje com 15 mil alunos.

É deveras significativa a contribuição que a ins
talação do CAVEX trouxe para Taubaté, social e eco
nomicamente. Muitas indústrias optaram por insta
lar-se na cidade por conta da presença do Comando
de Aviação do Exército no Município, pois no contrato
de compra das aeronaves de fabricação francesa,
junto à Eurocopter, havia cláusulas de nacionalização
e transferência de tecnologia, o que vem ocorrendo
nesses quinze anos de existência do CAVEX, ainda
que em um processo gradativo.

A instituição do Serviço Militar também trouxe
novas perspectivas para os jovens de Taubaté e re
gião, inclusive para a carreira militar, com formação
de sargentos no próprio núcleo. A cada ano são for
mados quarenta novos sargentos, aproveitados no
próprio CAVEX. Formando pilotos e mecânicos de
aviação, sedia ainda a única escola no mundo cre
denciada pelo fabricante, Eurocopter, homologada
pelo alto grau de conhecimento das aeronaves.

A vocação aérea do Exército brasileiro começou
no século XIX. Em 1867, em plena Guerra do Para
guai, Luís Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias,
empregou pela primeira vez em território sul-america
no o balão para observar as linhas inimigas e obter in
formações do interior de suas posições e de seus mo
vimentos.

Acompanhando a evolução da aviação no cam
po de batalha após a Primeira Guerra Mundial, o
Exército brasileiro criou, em 10 de julho de 1919, no
Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, a Escola de Avi
ação Militar, com o objetivo de formar o elemento hu
mano necessário à operação e à manutenção das ae
ronaves militares.

O primeiro Regulamento da Escola de Aviação
Militar foi aprovado pelo Aviso nO 71, de abril de 1919
e o seu art. 10 enunciava: "A Escola de Aviação Militar,
diretamente subordinada ao Chefe do Estado-Maior
do Exército, destina-se a preparar pilotos-aviadores,
observadores, mecânicos e operários especialistas
para a construção e reparo de aviões".

Em 22 de janeiro de 1920 formou-se a primeira
turma de pilotos-aviadores militares. Entre 1922 e
1926, a Aviação Militar passou por um período de es
tagnação, especialmente por conta das Revoluções
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de 1922 e 1924. Em 1927 a Aviação Militar entrou em
nova fase de organização e desenvolvimento. a mar
co que assinalou o início dessa fase foi a Lei n° 5.168,
de 13 de janeiro de 1927, que criava a Arma de Avia
ção do Exército e a Diretoria da Aviação Militar. E em
20 de janeiro de 1941 era instituído o Ministério da
Aeronáutica e, logo depois, em 28 de março do mes
mo ano, foram extintas a Escola de Aviação Militar e a
Escola de Aviação Naval.

Em 1985, após 44 anos, o Exército iniciou estu
dos para reativar a sua Aviação, com o objetivo de re
aparelhar a Força Terrestre, tornando-a mais rápida,
moderna e eficiente. Em 1986 o ministro do Exército,
Leônidas Pires Gonçalves, aprovou o Plano de
Implantação da Aviação do Exército, que previa, entre
outras coisas, o emprego exclusivo de helicópteros, a
formação dos primeiros aeronavegantes na FAB 
Força Aérea Brasileira e na Marinha do Brasil, bem
como o início das atividades do Centro de Instrução
da Aviação do Exército, em 1992.

Atualmente o Centro de Instrução da Aviação do
Exército forma cerca de trezentos alunos e especiali
dades em diversas áreas de aviação não somente
para o Exército brasileiro, mas também para a nossa
Marinha e Força Aérea, a Polícia Militar de Minas Ge
rais e até mesmo militares do Exército americano. a
Centro de Instrução da Aviação do Exército, como le
gítimo herdeiro da Escola de Aviação Militar, mais de
meio século após sua extinção, orgulha-se de prosse
guir honrando os padrões e tradições daquela dignís
sima escola formadora de heróis alados. E Taubaté
orgulha-se de sediar o Comando de Aviação do Exér
cito brasileiro, que tivemos a honra de visitar e verifi
carmos in loco o altíssimo grau de profissionalismo e
de amor à Pátria de seus comandantes e comanda
dos, verdadeiros heróis brasileiros, que diuturnamen
te cortam nossos céus, no trabalho vigilante de manu
tenção de nossa soberania como nação e corno povo.
a que todos nós tivemos oportunidade de ver em Tau
baté, nos enche de respeito e confiança no profissio
nalismo do Exército brasileiro.

Ao registrarmos a passagem de Comando no
Comando de Aviação do Exército de Taubaté, congra
tulamo-nos com todos os seus oficiais, praças, cola
boradores e familiares, desejando ao seu novo Co
mandante, general-de-brigada Jeannot Jansen da
Silva Filho, muito sucesso em suas novas funções, na
certeza de que o CAVEX continuará sendo um orgu
lho para todos nós, de Taubaté, e de toda a região.
Também auguramos ao general-de-brigada José Eli
to Carvalho Siqueira, um militar dos mais estimados e
queridos pela população taubateana e vale-paraiba-

na, mercê de seu profissionalismo e lhaneza no trato
com a comunidade, total êxito em suas novas fun
ções, na Capital Federal.

Passo agora a abordar outro assunto, Sr. Presi
dente. As questões da vida e da morte são fundamen
tais, subjazem e determinam como vemos pratica
mente tudo. Assim, uma compreensão profunda da
natureza da morte e da eternidade da vida, pode abrir
novos horizontes para toda a humanidade e "dar ré
deas soltas" às reservas de sabedoria e compaixão
que, anteriormente, encontravam-se inexploradas.

A morte de uma pessoa próxima nem sempre é
compreendida e preferimos buscar explicações que
no fundo, sabemos, não existem, para justificar aque
le passamento. E esta negação, involuntária na maio
ria das vezes, acaba por tornar a morte um fator ame
drontador.

Mas a morte faz parte do ciclo de vida. Acontece
com a vida animal e vegetal, não podendo ser diferen
te com os seres humanos. Ela é a única e insofismá
vel certeza que temos na realidade.

No último dia 4 de janeiro de 2002, faleceu em
Cruzeiro, interior de São Paulo, o ex-Vereador Noé Ri
beiro Vieira. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1929,
em Cruzeiro. Começou a trabalhar aos doze anos de
idade como gráfico e se aposentou aos 45 anos de
trabalho na mesma gráfica, que era conhecida como
gráfica do Sr. Luiz., localizada na Avenida Major No
vaes naquele Município.

Pai honesto, honrado e trabalhador, Noé Ribeiro
Vieira viveu intensamente sua vida para criar seus
oito filhos, sendo seis legítimos e dois adotados, ten
do 21 netos e oito bisnetos. A todos, dedicou o mes
mo amor e carinho, dando sempre muita atenção e
disponibilizando grandes exemplos de vida e serieda
de.

Começou sua carreira política em 1976, obten
do 579 votos, sendo o sexto mais votado. Em 1982
obteve 458 votos, ficando como segundo suplente 
tomou posse com o falecimento do Vereador Rogério
Mariano. Teve uma vida política honesta e honrada.
Foi muito querido pelo povo de Cruzeiro, pois ajudou
muito os menos favorecidos. Sua luta em defesa dos
humildes foi a principal bandeira, ocupando sempre a
tribuna do Legislativo cruzeirense para falar em nome
da gente humilde e sofrida que representava com mu
ito orgulho.

Deixou nos Anais da Câmara Municipal de Cru
zeiro um registro invejável de grandes realizações,
tendo exercido papel ativo nos principais aconteci
mentos da vida de sua comunidade, tendo sido por
ela homenageado em sessão de exéquias.
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Noé Ribeiro Vieira, era um homem de muitas ati
vidades, foi presidente da Liga Cruzeirense de Fute
bol e fundador do 1°. Bloco de Carnaval do Jardim
América, procurando se integrar à vida social da cida
de que amou e lutou para ver cada vez mais próspera.
Com intervalo de apenas alguns poucos dias, a Câ
mara Municipal de Cruzeiro votou a se reunir para
render as últimas homenagens da comunidade a um
cidadão que, no exercício do seu mandato e na atua
ção como agente político, dignificou aquela Casa,
honrou sua cidade e foi motivo de orgulho para seus
familiares e amigos.

Os Vereadores, que se revezaram em homena
gens a Noé Ribeiro Vieira, disseram que, mesmo an
tes de iniciarem seus mandatos naquela Casa de
Leis, já tinham ouvido falar do trabalho por ele ali de
senvolvido, cuja importância faz parte da história polí
tica de Cruzeiro. Atestaram, Sras. e Srs. Deputados,
que Noé Ribeiro Vieira, que teve assento naquela
Casa, defendeu suas idéias, lutou por seus pontos de
vistas e exerceu a função como fiscalizador das leis.

Relembraram que dias antes foram lá velados
os restos mortais do ex-Vereador José Venâncio da
Silva e que, naquela oportunidade, era realizada a
sessão de exéquias para as homenagens póstumas a
Noé Ribeiro Vieira, que assim como José Venâncio
cumpriu com garra e com espírito cívico seu mandato,
honrando a confiança popular.

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estudo realizado pela Câmara de Comércio
Exterior - CAMEX mostra que o Brasil tem tido uma
perda de cerca de US$ 15 bilhões por ano, em decor
rência das barreiras impostas a suas exportações pe
los países desenvolvidos.

Trata-se de fenômeno muito importante e que
deve ser analisado com todo o cuidado pelas autori
dades responsáveis, pois essas limitações ao comér
cio internacional constituem um dos principais entra
ves ao crescimento sustentado do País.

O próprio Governo já reconheceu isso. No final
do ano passado, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso chegou mesmo a anunciar o lema "exportar
ou morrer", diante das ameaças à estabilidade do
equilíbrio das nossas contas externas.

As restrições impostas aos produtos brasileiros
assumem formas diversas: sobretaxas, quotas, tari
fas, medidas protecionistas de caráter sanitário e san
ções diretas. Sem essas barreiras, projeções da
CAMEX indicam que as exportações brasileiras po
deriam crescer cerca de 27% no curto prazo, atingin
do US$ 70 bilhões por ano.

Apenas os cinco principais produtos de exporta
ção para os EUA (açúcar, álcool, suco de laranja, car
nes, fumos e cigarros) poderiam crescer até US$ 10
bilhões, caso as medidas protecionistas fossem sus
pensas.

O suco de laranja recebe uma sobretaxa de
39,5%, enquanto o álcool norte-americano recebe
um subsídio de US$ 0,54 por galão. Ao açúcar brasi
leiro é imposta uma cota que limita as vendas a 152
mil toneladas por ano. No caso do fumo, existe urna
cota de 80 mil toneladas métricas e mais uma sobre
taxa que varia entre US$ 0,386 e US$ 0,421 por quilo.

O setor agrícola é, sem dúvida, o mais afetado.
No total, as exportações nacionais sofrem uma redu
ção de cerca de US$ 6 bilhões por ano por causa das
barreiras comerciais. Estima-se que os países ricos
gastem mais de US$ 1 bilhão por ano em subsídios a
sua agricultura.

O caso do café é emblemático. A Europa impõe
uma cota de 12 mil toneladas ao produto brasileiro. E
o que é pior: indústrias européias compram o café
brasileiro em grãos ao custo de US$ 1 por quilo e ven
dem o café solúvel por US$ 12 o quilo. Entre os com
pradores desse café solúvel estão os próprios brasile
iros.

Claro que não é fácil vencer essas barreiras,
pois elas reproduzem uma situação de dependência
que proporciona grandes lucros às empresas nor
te-americanas e européias, além de criar empregos
para os trabalhadores daqueles países. Mas o Gover
no brasileiro e as empresas nacionais já perceberam
que é possível conseguir avanços significativos, urna
vez que o mercado nacional tem peso e pode ser utili
zado como argumento nas negociações.

Chegou a hora de impor restrições de acesso a
esse mercado a países que não oferecerem contra
partidas no comércio bilateral!

As recentes crises cambiais vividas pelos paí
ses em desenvolvimento mostraram que é imprescin
dível criar políticas comerciais ativas para que não
voltem a faltar as divisas necessárias ao financiamen
to do crescimento econômico. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso acertou quando identificou o au
mento das exportações como uma das prioridades
nacionais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o meu estado do Pará infelizmente voltou às
manchetes dos jornais e televisões de todo o país ao
protagonizar - novamente - cenas de violência da
sua Polícia Militar contra os ocupantes de uma área
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na região do Aurá, no município de Ananindeua. O
embate entre os 150 policiais militares incumbidos de
garantir a reintegração de posse e os cerca de 500
moradores resultou em mais de 80 feridos, entre ocu
pantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem
Teto) e policiais.

A exemplo do triste episódio de Eldorado dos
Carajás, que produziu o assassinato de dezenove tra
balhadores rurais, também este episódio poderia en
veredar pelos mesmos atos de barbárie então prati
cados pela Polícia Militar comandada pelo seu co
mandanteemchefe, o Governador Almir Gabriel. Bar
bárie esta, Sr. Presidente e colegas, até o momento
ainda não punida pela Justiça.

O cerne: da questão é a falta de uma política ha
bitacional que venha a suprir o crônico déficit de mo
radias em nosso País. Aquela mão aberta, tantas ve
zes mostradas pelo Presidente Fernando Henrique,
Cardoso em sua campanha de reeleição, contempla
va em um daqueles dedos a moradia. Se a lenda de
pinóquio se materializasse ali pelas bandas do Palá
cio do Planalto, certamente ali haveria alguém com
um enorme nariz, fruto do engodo que impôs ao povo
brasileiro ao prometer mais segurança, mais saúde,
mais moradia, etc., etc., e, ao final, apenas apresen
tar como balanço de seu Governo o fantástico au
mento nos lucros dos bancos, a privatização a preços
vis de nossas telefônicas e distribuidoras de energia,
o assustador aumento da criminal idade e, por último,
mas não o pior, a epidemia de dengue que grassa
pelo País afora!

É necessário que o Governo Federal se consci
entize de que, sem uma adequada redistribuição de
renda e sem uma adequada política de geração de
empregos, cada dia mais este País verá cenas como
as que ocorreram nessa desastrada tentativa de de
socupação de área efetuada pela Polícia Militar do
Estado do Pará. As pessoas que ali estavam exerci
am, ou procuravam exercer, um dos direitos mais ele
mentares da sua cidadania, qual seja, o de ter um teto
para morar. Investisse o Sr. Presidente da República
em moradia a metade do dinheiro dado aos bancos
comerciais sob o falso pretexto de fortalecer o siste
ma bancário nacional, poderia, aí sim, mostrar com
orgulho um daqueles dedos estendidos.

Infelizmente, o mesmo continua bem encolhido,
mirando-se o Presidente, quem sabe, nos seus vizi
nhos de mão.

Portanto, caros colegas, o que País precisa é de
uma efetiva reforma agrária e urbana que inclua, in
clusive, ações de saúde, educação e cultura. Adema
is, necessário também se faz um novo treinamento

aos policiais militares - não só os do Pará - de modo
a que possam ter mais respeito aos direitos elementa
res de seus semelhantes. De bom tamanho também
seria que o seu comandante-emchefe, o Governador
Almir Gabriel, também dedicasse algumas horas de
seu tempo para participar desses treinamentos, de
modo a que tomasse consciência de que não está co
mandando uma guerra contra inimigos externos ou
extraterrestres. Está, isto sim, governando o Pará, de
vendo respeito e satisfação à todos os seus cidadãos.
S.Exa. poderia ainda ajudar o seu colega de PSDB, o
Presidente FHC, a abrir sua mão, implantando uma
efetiva política de regularização de áreas e constru
ção de moradias dirigida aos mais carentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para regis
trar com muita satisfação e alegria os 85 anos de fun
dação do Asilo de Mendicidade de Araraquara, Muni
cípio do Estado de São Paulo, comemorados no últi
mo dia 21 de janeiro.

O Asilo de Mendicidade de Araraquara foi fun
dado no longínquo ano de 1917, data em que estive
ram reunidos com este propósito um significativo nú
mero de comerciantes, industriais e trabalhadores da
quela cidade paulista, oportunidade em que foi acla
mado como presidente da assembléia convocada
com tal propósito o Sr. José Aranha do Amaral.

Decorrido uma semana, a legião de voluntários
reuniu-se novamente em assembléia geral extraordi
nária para a aprovação do Estatuto da instituição e a
eleição definitiva do Conselho Fiscal e da Diretoria,
que constituiu como presidente do asilo o Sr. Tito Ca
bral Mauro.

Em rápidas palavras, esta é a história de uma
das mais antigas e sólidas instituições filantrópicas
brasileiras, que, graças ao altruísmo e voluntarismo
de seus membros, sobrevive ao tempo confortando
os mais necessitados da nossa sociedade, amparan
do a velhice.

Por isso, o Asilo de Mendicidade de Araraquara
é um exemplo de solidariedade ao próximo, neste
País em que o Governo não tem como prioridade o
bem-estar social de seus cidadãos, principalmente os
mais idosos, que tanto contribuíram para o nosso de
senvolvimento econômico.

Mais ainda: o Asilo de Mendicidade de Arara
quara é um indicativo do sentido voluntário que move
grandes segmentos da sociedade brasileira. É atra
vés do trabalho voluntário que o asilo sobrevive, ao
longo dos seus 85 anos de fundação, confortando os
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menos favorecidos em suas diversas alas, como a de
geriatria e repouso, oferecendo tratamento médico e
paramédico, atividades artísticas, convivência e espi
ritualidade.

Sr. Presidente, as dificuldades para manter uma
instituição filantrópica corno o Asilo de Mendicidde de
Araraquara são enormes, assim como foram os obs
táculos financeiros enfrentados pela instituição ao
longo destes 85 anos. Mas é o espírito voluntário e so
lidário de seus diretores e funcionários que o mantém
em pleno funcionamento, sem interrupções, estando
a prestar um relevante serviço à nossa sociedade,
como registrou a edição especial da revista Veja de
2001, incluindo o Asilo de Mendicidade de Araraquara
entre as 431 melhores instituições filantrópicas do
País.

Para finalizar, aproveito esta oportunidade para
congratular-me com os internos, funcionários e dire
tores, na pessoa de seu Presidente, Welson Alves
Ferreira, desejando que o espírito voluntário de seus
membros e da sociedade araraquarense seja profí
cuo e sirva de exemplo a outras instituições filantrópi
cas e, também, as futuras gerações.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Gostaria de prestar uma homenagem póstuma ao
ilustre advogado e empresário paulista José Bonifá
cio Coutinho Nogueira - falecido no dia 9 de janeiro
do presente ano -, que presidiu com muita compe
tência o Grupo Anhumas, da Usina Açucareira Ester
S/A, em Cosmópolis, Município de São Paulo, e a
Empresa Pioneira de Televisão Ltda. - EPTV, afiliada
e associada à Rede Globo de Televisão.

Pelo seu passamento, registro o meu mais pro
fundo pesar a sua esposa, D. Maria Thereza de Cas
tro Prado Coutinho Nogueira, aos seus filhos José
Bonifácio Coutinho Nogueira Filho, Sérgio Luís, Luís
Roberto, Regina, Martim Francisco, Antônio Carlos, e
aos seus dezoito netos.

O empresário José Bonifácio Coutinho Noguei
ra deixa um legado invejável de realizações que en
grandece os Estados de São Paulo, Minas Gerais, en
fim, todo o Brasil. Em sua trajetória de vida, presidiu a
União Nacional dos Estudantes e disputou, em 1962,
as eleições para o Governo de São Paulo. Foi Secre
tário da Agricultura no Governo Carvalho Pinto e Se
cretário de Educação na Administração Paulo Egydio
Martins e, cumulativamente, em 1976, Secretário da
Cultura, Ciência e Tecnologia. Em 1964, integrou o
Conselho Nacional de Economia e exerceu a Presi
dência da Comissão Consultiva Bancária do Banco
Central do Brasil.

Visionário e empreendedor, José Bonifácio
Coutinho Nogueira presidiu, construiu e instalou, de
1968 a 1972, a Fundação Padre Anchieta, mantene
dora da TV Cultura de São Paulo, uma das mais des
tacadas emissoras de televisão pública do Brasil.

Com a experiência adquirida com a fundação da
TV Cultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira lan
çou-se a um desafio ainda maior, o de implantar emis
soras de televisão no interior de São Paulo, em 1979,
fundando a Empresa Paulista de Televisão, que, na
sua expansão, passou a denominar-se Empresa Pio
neira de Televisão - EPTV.

Foi então que José Bonifácio Coutinho Nogueira
revolucionou o mercado televisivo no Estado de São
Paulo porque uniu sua convicção de empresário à po
tencialidade do interior paulista, o que possibilitou a
formação de um projeto de emissoras regionais com
altíssimo padrão de qualidade.

Logo após José Bonifácio Coutinho Nogueira ter
implantado a primeira emissora, a EPTV Campinas, o
empresário inaugurou, em 1980, a EPTV Ribeirão, na
cidade de Ribeirão Preto, aliando a liderança da pro
gramação da Rede Globo às emissoras regionais de
televisão voltadas à sua comunidade, com um serviço
de jornalismo ágil e dinâmico.

A experiência das emissoras regionais deu fru
tos e, em 1988, o empresário fundou a EPTV Sul de
Minas, em Varginha, no Estado de Minas Gerais.

Mas a consolidação da empresa de comunica
ção presidida por José Bonifácio Coutinho Nogueira
veio em 1989 com a inauguração da EPTV Central,
sediada na cidade de São Carlos.

Sr. Presidente, essa é a trajetória de pioneirismo
de um homem que dedicou sua vida ao desenvolvi
mento da televisão pública e dos meios de comunica
ção no interior do Brasil, mas que também não deixou
de ser um grande e estimado parceiro das comunida
des atendidas pela cobertura da EPTV, que hoje aten
de uma população estimada em mais de 9 milhões de
habitantes. O espírito empreendedor do empresário
José Bonifácio Coutinho Nogueira certamente é um
exemplo que devemos perseguir para a democratiza
ção da comunicação no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho aqui ressaltar o im
portante papel do meio ambiente, da participação da
sociedade para o desenvolvimento da nossa agricul
tura. Quero dizer da importância da interação har
mônica desses três elementos para que no final o
resultado seja favorável a todos eles.
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Temos registrado uma maior conscientização pois enquanto perdurar a saúde da terra, da água,
a respeito do valor da proteção ambiental em todos do ar e de tudo que deles toma vida, poderemos ga-
os setores da sociedade. Mas o que merece aten- rantir a manutenção do homem neste planeta. Pois
ção é o da recuperação e da preservação envolven- o meio ambiente em que vivemos é o espelho do
do a agricultura. As novas atitudes tomadas pelos tipo de vida que levamos. Se ele está morrendo,
agricultores e os consumidores estão conseguindo também estamos nós.
levar a agricultura para um novo momento de equilí- Muito obrigado.
brio. O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo

Talvez fique difícil visualizar o que é que a Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
agricultura tem a ver com a preservação do meio Sras. e Srs. Deputados, Tamarana é um dos mais
ambiente, mas é bom lembrar que meio ambiente novos Municípios do Estado do Paraná. Criado em
diz respeito a todos os recursos naturais que dispo- 13 de dezembro de 1995, por desmembramento de
mos em nosso planeta. Portanto, o solo e seus nu- Londrina, foi instalado no dia 1° de janeiro de 1997.
trientes fazem parte desse patrimônio ambiental. O A história de Tamarana registra quatro plebis-
uso indevido da terra, o desmatamento de áreas citos: no primeiro, em 1951, a população rejeitou a
para o cultivo de hortifrutos além de tirar da terra os anexação de seu território ao Município de Marilân-
seus elementos de origem: grama, mato, árvores, dia do Sul (ex-Araruva); nos dois seguintes, em
arbustos etc., altera todo ecossistema. 1965 e 1991, a criação do Município foi rejeitada; fi-

O uso contínuo do mesmo solo vai tornando-o nalmente, em 1995, com 2.012 votos favoráveis e
incapaz de recuperar suas riquezas. Há um enorme 1.608 contrários, os eleitores decidiram pela eman-
desgaste. Fora isso, o processo produtivo, durante cipação do antigo Distrito, coroando a luta dos que
anos a fio, utilizou diversos mecanismos que intro- há anos não se conformavam com a dependência
duziu na terra elementos de que ela não dispunha e político-administrativa da localidade.
não estava pronta para receber, tais como os adu- Na língua dos cainguangues, Tamarana signifi-
bos químicos e os agrotóxicos, que muitas vezes fo- ca uma longa espada, clava ou tacape, usada por
ram lançados ao solo indiscriminadamente, sem índios e, por extensão, simboliza o espírito combati-
uma orientação técnica adequada. vo e altaneiro da população local. A mudança do to-

A sociedade como um todo percebeu a impor- pônimo, de São Roque para Tamarana, foi sugerida
tância de cuidar do meio ambiente. O mesmo que pelos Correios, antiga EBCT, para evitar confusão
nos oferece todos os recursos de que precisamos. com o Município paulista de São Roque.
Os alimentos que comemos vêm do solo, a água O primeiro Prefeito municipal foi o Sr. Edson
que bebemos vem das fontes hídricas, e se a saúde Siena, tendo como vice o Sr. Anacleto Aparecido da
desse solo não estiver preservada, em muito pouco Silva. Atualmente, o Prefeito é o Sr. Paulo Mitio Na-
tempo não conseguiremos extrair dele o que hoje kaoka e o vice é o Sr. Plínio Pereira de Araújo Júni-
ele nos oferece em abundância. Igualmente, nossa or, com mandatos até 2004.
saúde também começará a ser comprometida. As duas principais atrações turísticas de Ta-

Portanto, precisamos destacar a posição dos marana são o Salto do Apucaraninha - uma magní-
agricultores, dos pesquisadores e de engenheiros fica cachoeira de 116 metros - descoberta por um
agrônomos responsáveis pelo desenvolvimento de pioneiro, o Dr. Gustavo Avelino Correia, no início da
técnicas agrícolas que, nos últimos anos, volta- década de 30; e a Reserva Indígena Apucaraninha,
ram-se para os cuidados com o solo, de modo a me- que abriga a comunidade remanescente dos últimos
Ihorar os métodos de plantio, sem comprometer tan- silvícolas do norte do Paraná - os caingangues ou
to a terra. As recomendações de segurança na apli- kaingangues - situada entre os rios Apucaraninha e
cação de agrotóxicos têm sido seguidas à risca. No Apucarana Grande, onde alguns costumes são pre-
passado acidentes seriíssimos ocorreram em função servados, mas cujas origens necessitam de incenti-
do uso indiscriminado desses produtos químicos. vo para serem resgatados.
Leis no sentido de frear esses crimes contra o meio Para atendimento da população estudantil, Ta-
ambiente começam a ser implementadas e as já marana conta com duas escolas urbanas: uma mu-
existentes começam a ser praticadas com zelo e de- nicipal, de 1a a 4a séries, e uma estadual, de sa a 8a

terminação. séries e de 2° grau, e dezesseis escolas rurais mu-
A interação harmônica do homem com o meio nicipais, que atendem 320 alunos, da 1a a 4a séries,

ambiente é favorável tanto para um como para o ou- além de seis estabelecimentos de educação infantil
tro. O setor agropecuário também percebeu isso e e dois de alfabetização e supletivo de 1° e 2° graus,
entrou na luta pela recuperação do ecossistema do para jovens e adultos. Nessa área, destacam-se os
qual faz uso. Essa consciência precisa crescer ain- projetos Educando, Brincando e Formando Cida-
da mais; as ações nesse sentido precisam ser mais dãos, mantido pela Prefeitura, e o Solidariedade e
contundentes e o alcance deve ser multiplicado, Partilha, sob a responsabilidade das Irmãs de
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Sant'Ana, a Fazenda Experimental da UNOPAR e o
Estágio de 3° grau de Medicina Veterinária.

Os 9.714 habitantes de Tamarana têm à dispo
sição um hospital municipal e um posto de saúde,
na zona urbana, e dois postos de saúde na zona ru
ral além do trabalho comunitário das entidades e
as~ociações PROVOPAR, APAE, Rotary Club,
ACIT, APMI, AERTA, ACRET, CONFRARIA, Associ
ação São Roque, Associação das Senhoras Ro~a~i

anas, Associações de Pais e Mestres do Coleglo
Estadual Maria Cintra de Alcântara e da Escola Mu
nicipal Profa. Iracema Torres Rochedo e das Ass?ci
ações de Moradores dos Conju~tos Manoel ~_atlsta

Vieira e Enes Barbosa, do Conjunto Sebastlao de
Moura Tresse e das Vilas Rurais I e 11.

Parabenizando o Prefeito Paulo Mitio Nakao
ka o Vice Plínio Pereira de Araújo Júnior, os Verea
do~es Adilson Siqueira dos Santos, Amadeu de Oli
veira Lima, Cidnei Bolotari, Elias Ferreira de Mora
es, Issamu Nagai, José Maurício Barroso Filho, L.evi
Alves dos Santos, Manoel Yoshio Goto e Ubaldlno
Torres Bittencourt, assim como as lideranças em
presarias, religiosas, de trabalhadores, agricultores
pecuaristas, professores, estudantes, donas de
casa, profissionais liberais, enfim a sociedade tama
ranense pelo transcurso do quinto aniversário de
instalação do Município. Manifesto confiança em
seu crescimento econômico e social e formulo votos
de um futuro pleno de realizações.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Participei, no dia 15 de dezembro, da i.na~gura9ã~
de mais dois prédios da CESA - Assoclaçao Cristã
Evangélica Sul-Americana, de Londrina, Estado do
Paraná: o salão de eventos, com capacidade para
trezentas pessoas, e a biblioteca, com 4 pisos, 14
computadores ligados à Internet e 14.000 títulos à
disposição dos usuários.

Constituída em 13 de janeiro de 1994, a
ACESA é uma associação civil e filantrópica sem
fins lucrativos, com personalidade jurídica, por tem
po indeterminado e de âmbito internacional. Seu ob
jetivo é promover a expansão do Reino de Deus,
por meio do ensino teológico, treinamento de obrei
ros e aperfeiçoamento de líderes, de acordo com os
ensinamentos bíblicos. É de caráter comunitário, in
dependente, autônoma, sem compromisso com qua
isquer pensamentos político-religiosos. Em 21 de
março de 1997, pela Lei Municipal n° 6.974, foi reco
nhecida como entidade de utilidade pública munici
pal.

Convênios da ACESA com instituições interna
cionais possibilitaram a construção de instalações
próprias, que passaram a ser utilizadas em fevereiro
de 2000. Já foram concluídos o Centro de Ensino
Dr. John Bennet, o Centro de Terapia Pastoral e o
Centro Global de Missões Paul Pierson.

O primeiro ato da Associação foi criar, também
em 13 de janeiro de 1994, o Seminário Teológico
Sul-Americano, que iniciou suas atividades em 28
de fevereiro do mesmo ano, com 54 alunos. No iní
cio de 2000, passou a chamar-se Faculdade Teoló
gica Sul-Americana, já tendo graduado 103 estu
dantes - 411 estão em processo de conclusão.

Devido à procura por uma formação mais aca
dêmica, a Faculdade criou o Mestrado em Teologia
Prática e o Curso de Formação Cristã e em 2001 ini
ciou o curso de Bacharel em Teologia para profissio
nais, com duração de dois anos.

Atualmente, encontram-se em fase de reco
nhecimento os cursos de graduação e pós-gradua
ção, no Ministério da Educação, que têm correspon
dido às expectativas de ensino e aprendizagem em
nível superior.

Concluindo esta comunicação, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, parabenizo os fundadores e
os atuais dirigentes da Associação Cristã Evangéli
ca Sul-Americana e da Faculdade Teológica
Sul-Americana, assim como seus funcionários, cola
boradores, professores e alunos, formulando votos
de crescente e contínuo sucesso.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, disseminar o medo é estratégia
comum e antiga quando se pretende legitimar ações
e atitudes que, em circunstâncias normais, seriam
inaceitáveis. A tática vem sendo utilizada ao longo
da história conhecida da humanidade. Escolhe-se
um alvo, inventa-se uma suposta ameaça e, em
pouco tempo, tudo o que de mal acontece é auto
maticamente creditado ao vilão do momento. Para
não irmos muito longe, podemos citar como exem
plos dessa tática o nazismo, o fascismo e, mais re
centemente, a paranóia criada em torno do islamis
mo.

O que raramente se percebe, porém, é gue
bem antes de se chegar a extremos como os cita
dos já havia terreno fértil para que tais radicalismos
prosperassem. Pequenos receios, brandas paranói
as, veladas ameaças passam a fazer parte do cotidi
ano das pessoas, acostumando-as não só a convi
ver com a permanente sensação de insegurança,
mas também tornando-as suscetíveis de aceitar
qualquer remédio que as livre desse desconforto
que, aos poucos, vai se tornando insuportável. Tal
processo traz ainda como conseqüência outro sub
produto: uma espécie de cegueira crônica a respeito
das reais causas desse clima insalubre.

Infelizmente, vivemos hoje no Brasil situação
desse tipo. Fala-se muito em violência, mas pouca
atenção se dá ao clima de medo que tal violência
vem gerando de maneira progressiva e consistente.
O assassinato do Prefeito de Campinas, Antônio da
Costa Santos, em setembro último, e a bárbara exe-



Não há dúvida de que precisamos dar um bas
ta à violência, mas de nada adiantará, por mais al
tas que nossas vozes se ergam, ficarmos pedindo
paz, se essa paz não se traduzir em ações concre
tas que se reflitam em nosso dia-a-dia, hoje impreg
nado de insegurança e de incerteza. Transformação
desse porte exige coragem, que não significa negar
nossos medos ou deixar que eles nos paralisem,
mas, sim, enfrentá-los e agir, apesar deles.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é com bastante apreensão que acompa
nho detidamente o desenrolar da apuração de de
núncias veiculadas hoje pelo jornal O Globo, apon
tando possíveis irregularidades na manipulação de
dados estatísticos da violência no Estado do Rio de
Janeiro.

É necessário, Sr. Presidente, que se proceda à
verificação das suspeitas levantadas pela imprensa
carioca, por dizerem respeito, diretamente, ao pro
blema da segurança pública e por envolverem, por
conseguinte, a vida de milhares de fluminenses que
não devem, neste momento, ficar calados diante do
que considero agressão institucional, pois revela o
desprezo da Administração Pública pelo bem estar
da sociedade, pela qual deveria demonstrar zelo e
preocupação.

De acordo com a reportagem do jornal O Glo
bo, a propaganda sobre a redução da criminal idade
publicada semana passada pelo Governo Estadual
na imprensa do Rio esconde um ano de violência.
Na estatística apresentada, em que os três primei
ros anos do Governo Marcello Alencar (1995, 1996
e 1997) são comparados aos três primeiros anos da
administração de Anthony Garotinho (de 1999 a
2001), os 5.173 assaltos em ônibus ocorridos em
2001 foram retirados da conta.

Isso é grave, Sr. Presidente, por que implica
dizer que o Governo Estadual anunciou redução de
13% no item de assaltos ocorridos em ônibus que
não aconteceu. Além disso, o percentual está erra
do: seria de 6,9%. Com os números corretos, houve
neste Governo, na verdade, aumento de 23%. A
mesma publicidade enganosa não mostra que o nú
mero de homicídios dolosos caiu mais no Governo
passado do que no atual. Entre 1995 e 1998, a que
da foi de 35%. No atual Governo, o índice caiu
1,1 %, de 1999 para 2001.

A propaganda exibe a estatística de cinco tipos
de crime - homicídios, assalto a bancos, roubos em
ônibus, seqüestros e latrocínios -, além dos núme
ros de recuperação de carros e de apreensão de ar
mas. Ao somar os casos de assalto em ônibus, dos
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cução do Prefeito de Santo André, Celso Daniel, há co monolítico, mas multifacetado que deve e precisa
poucos dias, representam apenas a face extrema de ser analisado, decifrado e enfrentado da mesma for-
um processo, da mesma forma que a onda de se- ma.
qüestros, chacinas, grotescas rebeliões em presídi
os e outras tantas atrocidades.

A violência, contudo, apresenta-se também de
maneira mais diversificada, abrangente e insidiosa.
Por isso, vivemos hoje no limite do pânico. Teme
mos não apenas pela segurança de nossos filhos,
mas também por seu futuro quando adultos; teme
mos por nossa saúde e pela falta de recursos mate
riais para recuperá-Ia; tememos por nosso emprego;
tememos andar nas ruas; tememos ficar em casa.
Enfim, tememos pela perda total de nossa identida
de, elemento imprescindível na luta em defesa de
nossas próprias vidas e daqueles que nos cercam.

Em terreno tão fértil, o medo nos deixa cada
vez mais vulneráveis a simpatizar com soluções que
nos acenem com promessas de cortar o mal pela
raiz, mas que, ao contrário disso, tocam apenas na
superfície do problema e propõem, não raro, a exa
cerbação da violência oficial, gerando ainda mais vi
olência e, portanto, mais insegurança e medo.

Não há antídoto eficaz contra o medo, a não
ser a confiança. Ocorre que confiança não é artigo
de última hora, mas produto de árduo trabalho, a
partir de análise detalhada e destemida sobre as ca
usas do problema e não apenas de seus efeitos.
Confiança se constrói, não se impõe por decreto ou
planos de emergência, como os que foram alardea
dos recentemente, seja em âmbito estadual, seja
em âmbito federal.

Precisamos, sim, de reformulação urgente do
aparelho policial, mas de reformulação profunda que
valorize material e moralmente os bons policiais e
afaste os que não são dignos de desempenhar o im
portante papel que lhes cabe na comunidade. Preci
samos, sim - e também com imprescindível urgên
cia -, dotar os organismos policiais dos equipamen
tos necessários para o enfrentamento eficaz do
cada vez mais organizado crime organizado, mas
precisamos também capacitar homens e mulheres
para que desempenhem sua tarefa com a responsa
bilidade e a dedicação que ela acarreta, com a im
plantação de condizente plano de cargos e de salá
rios. Precisamos, em resumo, de polícia pela qual
se tenha respeito e não temor, de polícia que prote
ja e nunca ameace o cidadão comum.

Nada disso, entretanto, trará qualquer dividen
do se, em paralelo, não forem implementadas políti
cas sociais que promovam a geração de empregos
e a redistribuição de renda, mediante a mudança do
perverso e excludente modelo econômico atual.
Faz-se necessário destacar ainda que, no contexto
dessas transformações, a educação e a saúde de
vem merecer atenção prioritária. A violência, sua
proliferação e seu controle não são parte de um blo-
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anos de 1999 (7.684), 2000 (8.300) e 2001 (5.173),
o Governo Garotinho chegou ao total de 15.984.
Esse resultado, no entanto, é a soma apenas dos
números de 1999 e 2000.

Considerando os valores corretos, o total de
roubos em ônibus registrados pela Polícia, de 1999
a 2001, é de 21.157, número bem maior do que os
17.180 computados nos três primeiros anos do Go
verno Marcello Alencar, sendo visíveis ainda equívo
cos no cálculo dos percentuais dos casos de homicí
dios' de recuperação de carros e de apreensão de
armas.

Os cidadãos fluminenses exigem, com urgên
cia, a adoção de processo transparente para apurar
a manipulação desses dados, para que não veja
mos consolidada a mentira, aquela de origem mais
perversa, por partir de administradores públicos, na
busca eterna de efeitos de marketing, que antes de
governarem com denodo optam por mascarar a falta
de medidas e de investimentos reais que alterem o
quadro da violência urbana em nosso Estado.

Morador da cidade de Campos, norte do Esta
do do Rio de Janeiro, tenho assistido ao aumento
considerável dos índices de criminal idade e de vio
lência, principalmente de homicídios, incluindo de
menores, que apontam para níveis acima dos supor
tados por uma terra de gente de bem, trabalhadora,
enquanto as autoridades de controle da segurança
pública alegam ser esse cenário ameno, conforme
diferentes entrevistas em veículos de comunicação
locais.

Na posição de Parlamentar, sempre pautada
pela ilibada conduta ética, e em função de meu dis
tanciamento político do grupo coordenado pelo Go
vernador Anthony Garotinho, evito alimentar polêmi
cas e busco centrar meus esforços no trabalho in
cansável e permanente da defesa dos interesses de
Campos e de todo o interior fluminense, principal
mente junto ao Governo Federal.

Entretanto, não posso deixar, nesta oportuni
dade, de manifestar meu repúdio a essa suspeita de
que as mesmas autoridades que anunciam condi
ção privilegiada para o Estado do Rio na segurança
pública são responsáveis pela manutenção desse
status de forma irreal, virtual, como mero resultado
de manipulação de informações estatísticas.

Entendemos que o projeto político do atual Go
vernador Anthony Garotinho, que se anuncia
pré-candidato à Presidência, por seu partido, é legí
timo, mas não podemos aceitar que essa trajetória
seja construída com espantoso esforço de mídia, de
marketing, em que se privilegia o anúncio em detri
mento da realização, a propaganda em prejuízo da
obra efetivamente construída, quando assim ela é.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOSÉ ALEKSANDRO (PSL - AC. Pro

nuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e

Srs. Deputados, na condição de integrante desta
Casa, sinto-me profundamente regozijado e mais do
que nunca orgulhoso do mandato que exerço, por
haver participado da aprovação histórica, em primei
ro turno, da proposta de emenda à Constituição que
restringe o famigerado instituto da imunidade parla
mentar para crimes comuns.

A prerrogativa conferida ao Supremo Tribunal
Federal de abrir processo contra Deputados ou Se
nadores sem a necessidade da autorização legislati
va pode ser tomada por gesto de bravura autêntica
no âmbito desta Casa, tal a beligerância com que al
guns se opuseram à idéia, antes de aderir a ela. Ao
arrostar interesses acobertados à custa de nefanda
tradição, iniciada com a Constituição Imperial de
1824, a primeira do Brasil, os membros da Casa agi
ram, por fim, à altura do mandato recebido do povo
brasileiro. Foi um passo inaugural, é certo, mas mui
to importante.

Para consumá-lo, o tempo todo, desde as pri
meiras discussões até a última trincheira de resis
tência, destacou-se a presença constante do nobre
Deputado Aécio Neves, cujo nome desde já entra
para os Anais da Casa que preside como exemplo
de isenção, de seriedade, de serenidade, de equani
midade, de maturidade política, de método, de âni
mo, de pertinácia, de capacidade negociadora, não
obstante a firmeza frente ao desafio a si imposto, de
maneira inadiável. De fato, nobres colegas, o envol
vimento pessoal de S.Exa. deu visibilidade à maté
ria, magnificou o peso político dos trabalhos, além
de haver facilitado o curso dos entendimentos, se é
que podemos chamar de fácil qualquer coisa que se
refira aos embates, à guerra surda, às manobras es
cusas, à tecedura a que assistimos.

O resultado da votação mostrou-se, apesar de
tudo, verdadeiramente fragoroso: ao todo, 412 De
putados disseram "sim" à proposta; 9 disseram
"não"; e 4 se abstiveram. E assim foi que ganhamos
todos. Ganhou o Parlamento e, mais ainda, ganhou
a sociedade brasileira, esta que há muito vem cla
mando para que se transformem as relações do ci
dadão com o Poder Público, a bem do definitivo sa
neamento dos costumes políticos.

Essa vitória da ética, novo primado de morali
dade na Casa, precisa encontrar, subseqüentemen
te, a devida ressonância, na forma de outras deci
sões tão importantes, tão necessárias, nobres cole
gas, quanto a que acabamos de tomar. Uma das
grandes urgências agora é a reforma do Judiciário,
englobando as denominadas Funções Essenciais
da Justiça, entre elas o Ministério Público e a magis
tratura.

No que respeita à primeira, entendo que de
vam ser colocadas na agenda dos trabalhos para o
início do próximo ano, Sr. Presidente, as alterações
na Lei nO 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a Lei
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Orgânica Nacional do Ministério Público. Nesse sen
tido, cumpre dar relevo ao Projeto de Lei n° 624, de
1999, de autoria do nobre Deputado José Roberto
Batochio, que se encontra, desde abril de 2000, na
Comissão de Constituição e Justiça.

Acerca da matéria, Sr. Presidente, conclamo
os nobres colegas à efetiva participação. Na verda
de, é preciso fazê-Ia caminhar, suscitar o debate,
provocar a dialética, ouvir a sociedade civil, a fim de
que esta tenha oportunidade de exercer a sua pres
são legítima, saudável, à altura das franquias demo
cráticas que reinam no Brasil neste momento.

Há os que vêem no Ministério Público o quarto
Poder, pela independência inquestionável de que
precisa desfrutar em nome da função fiscalizadora.
Órgão autônomo em relação ao Legislativo, ao Exe
cutivo e ao Judiciário, o chamado Parquet age sem
pre na avocação do Direito, tendo por objeto ora os
legisladores, ora os administradores, ora os magis
trados, ora os demais cidadãos. O que, além disso,
esperar do fiscal da lei? O Parlamento deve mais
essa resposta à Nação, em demonstração de sensi
bilidade absolutamente imprescindível.

Quando nos remetemos à reforma da magis
tratura, encontramos, entre os tópicos mais polêmi
cos a questão do controle externo, à qual o espírito
de corpo - compreensível, natural, desejável até em
situações tais, porque promove o desenvolvimento
das idéias - tem reagido energicamente.

É indiscutível, porém, a necessidade de regras
mais eficazes de correição, para que se coíbam ati
tudes que, mesmo tomadas em situações extremas
ou excepcionais, acabam por contaminar a imagem
da instituição. Existe, é verdade, pesada maioria de
juízes produtivos, mas existem aqueles, em peque
na escala, volto a dizer, a quem falta operosidade,
autoridades que, muitas vezes, atuam contra o inte
resse público. As Corregedorias de Justiça, com al
çada limitada à Primeira Instância, lamentavelmente
não estão investidas de poderes que atinjam todos
os faltosos.

Aos olhos da sociedade, Sr. Presidente, certas
prerrogativas revelam-se incabíveis. Em busca tanto
do Direito quanto da Justiça, o Judiciário representa
parte do todo denominado Poder do Estado, e refor
má-lo é empreitada tão complexa quanto necessá
ria, essencial à efetiva modernização do Poder PÚ
blico no Brasil.

A Reforma, por sinal, deve ser do liminar inte
resse dos magistrados. Os inúmeros que se alinham
com a intenção de realizá-Ia, sabendo que nada tem
de persecutória ou de afrontosa, certamente não
hão jamais de se sentir ameaçados.

Antes de aprovar o fim da imunidade parla
mentar, poucos acreditaram que a Câmara dos De
putados chegasse a tanto. Mutatis mutandis, Sr.
Presidente, a situação, hoje, com relação à reforma

do Judiciário é a mesmíssima em que nos encontrá
vamos até poucos meses atrás. E, no entanto, a
mudança aí está.

Vimos de dar demonstração formidável à Na
ção, cabendo doravante imprimir continuidade a
esse gesto. Se a semeada da democracia e do
Estado de Direito foi obra do Constituinte de 1988,
cabe aos Parlamentares de hoje, treze anos passa
dos, zelar pelo vigor dos frutos.

Era o que tinha a dizer, não sem antes congra
tular-me com o Presidente Aécio Neves, assim tam
bém com as Sras. e os Srs. Deputados, nobres co
legas de mesmo mister, na luta pelo engrandeci
mento da instituição legislativa, na tarefa grandiosa
de mudar o País.

Muito obrigado.
O SR. DILCEU SPERAFICO (PPB - PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a nova legislação federal discipli
na a destinação final de embalagens vazias de
agrotóxicos e determina as responsabilidades para
o agricultor, o revendedor e o fabricante. O
não-cumprimento dessas responsabilidades poderá
implicar penalidades previstas na legislação especí
fica e na lei de crimes ambientais, tais como multas
e até pena de reclusão.

O Governo Federal, em conjunto com a iniciati
va privada, vem trabalhando há anos num programa
visando à destinação final das embalagens agrotóxi
caso Os principais resultados vêm surgindo por meio
da iniciativa de indústrias e da participação voluntá
ria de diversos segmentos da sociedade. As parceri
as estabelecidas e os convênios firmados com em
presas e entidades permitiram a implantação de di
versas centrais de recebimento de embalagens no
Brasil.

No dia 14 de dezembro de 2001 foi instalado
oficialmente, por meio da Assembléia Geral dos
Associados, o INPEV - Instituto Nacional de Proces
samento de Embalagens Vazias. Fazem parte da
associação 28 empresas produtoras de fitossanitári
os, na condição de sócias fundadoras, assim como
entidades representativas do setor dos agronegóci
os, como ANDEV, ABAG, CNA, OCB, AENDA,
SINDAG e ANDAV.

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para para
benizar todas essas empresas pela criação do
INPEV, principalmente a ANDEV - Associação Na
cional de Defesa Vegetal, que liderou o processo
desde o princípio. Essa entidade sem fins lucrativos
tem como principais objetivos sociais gerir o proces
so de destinação de embalagens vazias de agrotóxi
cos e afins no Brasil; dar apoio e orientação à indús
tria, aos canais de distribuição e a agricultores no
cumprimento das responsabilidades definidas pela
legislação; promover a educação e a consciência de
proteção ao meio ambiente e à saúde humana; apo-



v - ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

o Sr. Efraim Morais, 10 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.
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iar o desenvolvimento tecnológico de embalagens pais Estados produtores agrícolas e, segundo infor-
de agrotóxicos e afins mações do INPEV, serão inauguradas mais 30 uni-

Devido à complexidade da destinação final das dades neste primeiro semestre. Até o final deste
embalagens vazias de agrotóxicos, é necessária a ano, outras 75 unidades serão inauguradas.
efetiva participação de todos os agentes envolvidos Por isso, Sr. Presidente, quero deixar registra-
com fabricação, comercialização, utilização, licencia- dos nos Anais da Casa os meus elogios a essa impor-
mento, fiscalização e monitoramento das atividades tante iniciativa que visa melhorar a qualidade de vida
relacionadas com manuseio, transporte, armazena- do homem do campo e o meio ambiente, mediante a
mento e processamento dessas embalagens. redução significativa do número de embalagens

As ações conjuntas e conscientes visando à abandonadas na lavoura, em estradas e mananciais
adequação e à uniformidade das atividades de ma- d'água.
nuseio de embalagens são de suma importância Era o que tinha a dizer.
para a saúde humana e para o meio ambiente.

O INPEV, que tem como Diretor-Presidente o Sr.
João César Rando, estima investir, no período de
2002 a 2006, cerca de 25 milhões de dólares, que se
rão utilizados no desenvolvimento de suas ativida
des-fim.

Já estão em funcionamento 45 unidades de re
cebimento de embalagens espalhadas pelos princi-
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PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Carlos Balala

Djalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro
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Inocêncio Oliveira

João Colaço
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Maurilio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

Salatiel Carvalho

Severino Cavalcanti
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Augusto Farias

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimbão

Helenildo Ribeiro

João Caldas

Luiz Dantas

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante
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Ivan Paixilo

Jorge Alberto

Pedro Valadares

Sérgio Reis
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Ariston Andrade

Benito Gama

Claudio Cajado

Coriolano Sales

Eujãcio Simões

Félix Mendonça

Francistônio Pinto

Geddel Vieira Lima

Haroldo Lima

Jairo Carneiro

Jaques Wagner

Joao Almeida

Joao Lei!ío

Jonival Lucas Junior

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Lourenço

José Rocha

Jutahy Junior

Laur Lomanto

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Mãrio Negromonte

Milton Barbosa

Paulo Braga

Paulo Magalhaes

Pedro Irujo

Reginaldo Germano

Saulo Padrosa

Ursicino Queiroz

Waldir Pires

Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia : 32
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Danito de Castro

Edmar Moreira
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Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende
Fernando Oiniz

Gilmar Machado

Glycon Terra Pinto

Hélio Costa

Herculano Anghinelti

João Magno

José Militão

Lael Varella

Lincoln Portela

Márcio Reinaldo Moreira

Marcos Lima

Maria do Carmo Lara

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Mauro Lopes

Narcio Rodrigues

Nilmário Miranda

Olimpio Pires

Osmênio Pereira

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Romeu Queiroz

Ronaldo Vasconcellos

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Sérgio Miranda
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Silas Brasileiro

Virgllio Guimarães

Viltorio Medioli

Walfrido Mares Guia

Zezé Perrella

Presentes de Minas Gerais : 45

EspíRITO SANTO

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Presentes de Esplrito santo : 6
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RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB

A1dir Cabral PFL

Alexandre Cardoso PSB

Arolde de Oliveira PFL

Bispo Rodrigues PL

Candinho Maltas PSOB

Carlos Nader PFL

Carlos Santana PT
Camélia Ribeiro PL

Oino Fernandes PPB

Dr. Helena PSDB

Eber Silva PST

Eurico Miranda PPB

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

IMio Rosa PFL

Itamar Serpa PSOB

Jair 80lsonaro PPB

JoaD Mendes PFL

João Sampaio POT

Jorge Wilson PSOB

Laura Carneiro PFL

Luiz Ribeiro PSDB

Luiz Sérgio PT

Mareio Fortes PSDB

Milton Temer PT

Miriam Reid PSB

Paulo Baltazar PSB

Paulo de Almeida PFL

Paulo Feijó PSDB

Paulo Lessa PPB

Reinaldo Gripp PL

Rodrigo Maia PFL

Ronaldo Santos PSOB

Rubem Medina PFL

Simão Sessim PPB

Valdeci Paiva PSL

Vivaldo Barbosa POT

Wanderley Martins PSB

Presentes de Rio de Janeiro : 39
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SÃO PAULO

Alberto Goldman

Aldo Rebelo

A1oizjo Mercadante

André Benassi

Antonio Cerlos Pannunzio

Arnaldo Faria de Sá

Ary Kara

Celso Russomanno

Chico Sardelli

Corauci Sobrinho

Cunha Bueno

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Hélio

Duilio Pisaneschi

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

Iara Bernardi

João Eduardo Dado

João Paulo

Jorge Tadeu Mudalen

José de Abreu

José Genoino

José Roberto Satochio

Julio Semeghini

Kincas Mattos

Lamartine Posella

Luiz Antonio Fleury

Luiza Erundina

Medeiros

Mendes Thame

Michel Temer

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Nelson Marquezelli

Neuton Lima

Orlando Fantazzini

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho
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SÃO PAULO
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Rubens Fur1an
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Silvio Torres

Vad30Gomes

Wagner Rossi

Wagner Salustiano

Xico Graziano

Zé Indio
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MATO GROSSO

Celeita Pinheiro

Uno Rossi

Murilo Domingos

Osvaldo Sobrinho

Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Teté Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 8

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Alberto Fraga

Osório Adriano

Paulo Octávio

Presentes de Distrito Federal : 4

GOIÁS

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Euler Morais
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Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira
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Pedro Chaves
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Roberto Balestra

Vi/mar Rocha

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 13

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitória

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Pedro Pedrossian

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 8

PARANÁ
Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Airton Roveda

AJex Canziani

Chico da Princesa

Dilceu Sperafico

Dr. Rosínha

Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

lris Simoes

José Borba

José Canos Martinez

José Janene

Luiz Carlos Hauly

Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Nelson Meurer
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Padre Roque
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Werner Wanderer
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Edison Andrino PMOB
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Jol'lo Matos PMOB

Jol'lo Pizzolatti PPB
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Airton Oipp POT
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Ana Corso PT

Augusto Nardes PPB
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Darcísio Perondi PMOB

Edir Oliveira PTB

Enio Bacci POT

Ezidio Pinheiro PSB

Felter Junior PPB
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Germano Rigolto PMOB

Júlio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB
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Orlando Desconsi PT

Osmar Terra PMOB
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Paulo Paim PT
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
indaga ao Relator se está em condições de prestar
ao Plenário os esclarecimentos devidos sobre a ma
téria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra ao Deputado Contúcio Moura, para
oferecer parecer à Medida Provisória n° 9/01, em
substituição à Comissão Mista do Congresso Nacio
nal.

O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, atrasamos na
elaboração deste relatório. Não é um relatório con
sensual entre todos os partidos, mas foi o relatório
possível depois de 24 horas de discussões ininter
ruptas.

O Governo, através do Ministério da Fazenda,
aceitou a inclusão dos fundos constitucionais na
Medida Provisória n° 9, incluiu as cooperativas, in
clusive as do RECOOP, tirando o indexador IGP-DI,
mais juros, e colocando nas contas das dívidas das
cooperativas juros fixos de 9,75%.

Na questão dos fundos constitucionais, o Go
verno não deu um rebate, mas um bônus de adim
plência, variando de 15% a 35%, jogando esse "bô
nus" - entre aspas - para cinco anos, depois do
vencimento da dívida, com juros fixos de 3% ao
ano, sem nenhum indexador.

Significa que, diluindo no decorrer de cinco
anos, esse rebate é compensador para os endivida
dos dos Fundos Constitucionais do Norte, do Nor
deste e do Centro-Oeste.

Também, Sr. Presidente, o Governo, através
das nossas negociações, acatou a prorrogação de
prazo, para que todas as pessoas interessadas com
dívidas possam ter tempo e esclarecimento, a fim de
se dirigirem aos bancos para a repactuação de seus
débitos. A data, então, era 28 de fevereiro; nós a
prorrogamos para 29 de junho, último dia útil do mês
de junho.

Distribuímos, ainda agora, a todas as Lideran
ças, cópia para que possam lê-Ia. Acreditamos, Sr.
Presidente, que, como todos já conhecem a medida
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes
de presença registra o comparecimento de 411 Se- de conceder a palavra ao Relator, concedo-a ao Lí-
nhores Deputados. der Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re-
dência convoca os Srs. Parlamentares que estejam visão do orador.) - Sr. Presidente, passo a palavra
em outras dependências da Casa a acorrerem ime- ao Relator.
diatamente ao plenário. Teremos extensa pauta de
votações ainda hoje.

Portanto, a Presidência solicita, o mais rapida
mente possível, a presença dos Srs. Líderes e dos
Srs. Parlamentares em plenário, para iniciarmos as
discussões das matérias que se encontram sobre a
mesa, bem como a presença dos Relatores das res
pectivas matérias, para que possam proferir seus
pareceres.

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 N° 9, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 9, de 2001, que dispõe sobre o
alongamento de dívidas originárias de crédi
to rural, de que trata a Lei n° 9.138, de 29
de novembro de 1995, e dá outras providên
cias. Pendente de parecer da Comissão
Mista do Congresso Nacional.

Prazo: 16/12/01
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa requerimento assinado pelo ilustre Líder Depu
tado Professor Luizinho.

Diz o requerimento:
Senhor Presidente,

Requeremos a V.Exa., nos termos regimenta
is, a retirada da Medida Provisória 9, de 2001, cons
tante da pauta da presente sessão.

Sala das sessões, em 20.02.02

Assina o Deputado Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência consulta o PT sobre se manterá o requeri
mento. Com a palavra o Líder Walter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, solicitamos a reti
rada do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Consi
dero retirado o requerimento.
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provisória no original, já podemos discutir e votar o
assunto.

São esses os meus esclarecimentos, e, ao fi
nal das discussões, poderei dar mais detalhamento,
se acaso qualquer dos Parlamentares precisar de
mais informações.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É o pare
cer do Relator.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 9, DE 2001
Mensagem n° 1.215, de 2001

Dispõe sobre o alongamento de dí
vidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei n° 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Confúcio Moura

I - Relatório

A Medida Provisória em epígrafe, expedida
pelo Exmo Sr. Presidente da República, nos termos
do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, de 11 de
setembro de 2001, e encaminhada ao Congresso
Nacional por intermédio da Mensagem nO 1.215, de
2001, dispõe sobre o alongamento de dívidas origi
nárias de crédito rural, de que trata a Lei n° 9.138,
de 29 de novembro de 1995, e dá outras providênci
as.

Em seu art. 1°, a Medida Provisória n° 9, de
2001, autoriza a prorrogação do vencimento da
prestação devida em 31 de outubro de 2001, para
30 de novembro de 2001, acrescida de juros, e o
pagamento mínimo de 32,5% do valor dessa parce
la até aquela data, mantido o bônus de adimplência.
Nos sete parágrafos desse artigo, estabelecem-se
as condições aplicáveis.

Pelo art. 2° da referida MP., autoriza-se a re
pactuação das operações de que trata o § 6°-A do
art. 5° da Lei n09.138, de 1995, assegurando-se aos
mutuários que efetuarem o pagamento das presta
ções até a data do respectivo vencimento, que a
parcela de juros não excederá determinados limites.
Pelo art. 3°, autoriza-se a União a dispensar o trata
mento estabelecido nos dispositivos anteriores às
operações da mesma espécie adquiridas sob a égi
de da Medida Provisória n° 2.196-3, de 2001. Pelo
art. 4°, autoriza-se o gestor do Funcafé a conceder
alongamento de prazos e ajustar encargos financei
ros das operações que se mencionam.

O art. 5° da MP sob análise estabelece, para
as operações de créd~o ao amparo do Recoop, sob
as condições que menciona, o teto de 9,5% ao ano
para a variação do IGP-DI.

O art. 6° da MP nO 9, de 2001, estabelece que
o impacto orçamentário-financeiro decorrente de
sua aplicação será suportado pelas disponibilidades
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento no Orçamento Geral da União, nos exercícios
de 2001 a 2003. O art. 7° determina que o Conselho
Monetário Nacional estabelecerá as condições ne
cessárias à implementação das disposições nela
constantes, inclusive prazo para a formalização da
repactuação. O art. 8° contém a cláusula de vigên
cia.

A Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria, embora constituída, não se insta
lou. Através do Ofício n° 528 (CN), de 14 de novem
bro de 2001, o Exmo Sr. Presidente do Congresso
Nacional encaminhou o processo respectivo ao
Exmo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados.

No decorrer do prazo regimental, apresenta
ram-se perante a Comissão Mista dezenove emen
das. Outras nove emendas complementares à medi
da provisória foram apresentadas, perfazendo o to
tal de vinte e oito emendas, a saber:

• emendas do Senador GERALDO MELO: 3, 6,
15 e 16;

• emenda do Deputado HUGO BIEHL: 19;
• emenda da Deputada LUCI CHOINACKI: 18;
• emendas do Deputado LUIZ CARLOS

HEINZE: 20, 21, 22, 24, 25, 26 e 28;
• emenda do Deputado MÁRCIO REINALDO

MOREIRA: 017;
• emendas do Deputado RONALDO CAIADO:

1,2,4,7,8,12,13 e 14;
• emendas do Deputado SILAS BRASILEIRO:

005,009,10,11,23 e 027.
Nesta oportunidade, cabe ao Plenário da Câma

ra dos Deputados deliberar sobre a matéria.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Da Admissibilidade

A admissibilidade cinge-se aos princípios da
relevância e da urgência. Trata-se de matéria extre
mamente relevante e urgente, posto que o endivida
mento do setor rural é um grave problema que já se
prolonga por mais de uma década, sendo resultante
de uma série de fatores econômicos e financeiros
que prejudicaram a rentabilidade da atividade agro-
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pecuária e, por conseguinte, o equilíbrio entre as
instituições financeiras e os produtores rurais. Os di
versos planos de estabilização econômica adotados
no Brasil tiveram impacto negativo sobre a agricultu
ra e concorreram decisivamente para que o endivi
damento alcançasse tal magnitude.

Diante de tais considerações, pronuncia
mo-nos pela admissibilidade da matéria.

Da Constitucionalidade, Juridicidade e
Técnica Legislativa

O parecer favorável quanto à admissibilidade
da medida provisória em comento já se constitui no
pronunciamento preliminar quanto à constitucionali
dade do ato, conforme o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, atendidos que foram os pres
supostos de urgência e relevância.

Quanto ao conteúdo legal da medida provisó
ria, verificamos tratar-se de matéria que não se inse
re entre aquelas assinaladas como de competência
exclusiva do Congresso Nacional ou de qualquer de
suas Casas, ao tempo em que também não se com
preende dentre as competências privativas do Presi
dente da República. Tampouco dispõe o texto sobre
matéria cuja deliberação ou tramitação possua cita
ção específica e especial na Constituição Federal, o
que caracterizaria a impossibilidade de uso do insti
tuto da medida provisória para sua regulamentação.

Assim, trata-se de matéria tipicamente enqua
drada no art. 48 de nossa Carta Magna, que atribui
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presiden
te da República, a disposição sobre as matérias de
competência da União, na forma de Leis.

Pelo exposto, somos pela constitucionalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa da matéria
abrangida pela medida provisória enfocada.

Da Adequação Financeira e Orçamentária

Cabe, preliminarmente ao exame de mérito,
apreciar a matéria quanto à sua compatibilidade ou
adequação com o plano plurianual, a lei de diretri
zes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
(RI., art. 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
de 29 de maio de 1996, que "estabelece procedi
mentos para o exame de compatibilidade ou ade
quação orçamentária e financeira".

A Medida Provisória n° 9, de 2001, trata essen
cialmente da prorrogação do vencimento de parce
las de dívidas rurais anteriormente renegociadas.

Dessa forma, no que tange a aspectos orçamentári
os, verifica-se apenas alteração do fluxo de receitas
que seriam utilizadas na amortização dos títulos
emitidos para securitização. Tal operação, não obs
tante apresente impactos às contas públicas, não
compõe o resultado primário estabelecido no artigo
18 da LDO 2001 (Lei n° 9.995/2000), não represen
tando, portanto, obstáculo ao cumprimento da meta
constante da Lei Orçamentária de 2001 .

Nesse sentido, cabe lembrar, ainda, que pro
posições cujo objetivo seja a prorrogação de dívidas
que não foram objeto de renegociação, necessitam
da devida autorização para a emissão de títulos pú
blicos, instrumento indispensável à viabilização de
uma nova securitização. O art. 54 da LDO 2001 , po
rém, não contempla a possibilidade de emissão para
a securitização de dívidas rurais. Com isso, estariam
inadequadas do ponto de vista financeiro e orça
mentário as emendas de números: 10, 14, 15, 17,
18,22,26 e 27.

Diante do Exposto, voto pela Compatibilidade
e Adequação Orçamentária e Financeira da Medida
Provisória n° 09, de 2001, Assim corno das emen
das nOs 1 A 9,11 A 13,16,19 A 21,23, A 25 E 28;e
pela Incompatibilidade e pela Inadequação Orça
mentária e Financeira das Emendas nOs 10, 14, 15,
17,18,22,26 e 27.

Do Mérito

A Medida Provisória n° 9, de 2001, que "dispõe
sobre o alongamento de dívidas originárias de crédi
to rural, de que trata a Lei n° 9.138, de 29 de no
vembro de 1995, e dá outras providências", foi edi
tada pelo Exmo Sr. Presidente da República em con
seqüência de um importante acordo firmado entre li
deranças do setor rural, Parlamentares e o Poder
Executivo, representado nas negociações pelo Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelo Ministério da Fazenda.

Como assinalamos anteriormente, o endivida
mento do setor rural é um problema grave e antigo.
No ano de 1993, o Congresso Nacional instituiu "Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a
investigar as causas do endividamento do setor
agrícola, o elevado custo dos seus financiamentos e
as condições de importação de alimentos nos exer
cícios de 1990 a 1993". A CPMI concluiu que "a cri
se econômica, a recessão, os planos econômicos
implantados nos últimos anos e as ilicitudes cometi
das no crédito rural são os maiores responsáveis
por um duro cenário que se desenha na realidade
brasileira"; que "o endividamento da agricultura
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deve-se, principalmente, aos altos custos dos em
préstimos contraídos junto ao Sistema Financeiro e
pelas dívidas com fornecedores de insumos e pres
tadores de serviços"; e que "talvez a razão maior do
endividamento das agricultores junto ao Sistema Fi
nanceiro' os Planos Econômicos implantados a par
tir de 1986, com o intuito de estabilizar a economia,
constituíram-se em importante fator de desestabili
zação do setor agropecuário, por serem implantados
em época de colheita e por não levarem em conta
as especificidades do setor".

Ante a necessidade imperativa de se encontra
rem situações para a crise, a partir de 1994 o Con
selho Monetário aprovou uma série Resoluções, pu
blicadas pelo Banco Central do Brasil, autorizando a
renegociação das dívidas de crédito rural. Entretan
to tais medidas foram insuficientes e, em 1995,
após intensas negociações entre os produtores ru
rais e o Governo Federal, com a intermediação do
Congresso Nacional, chegou-se a um acordo, que
resultou na aprovação da Lei n° 9.138, de 29 de no
vembro de 1995, que "dispõe sobre o crédito rural, e
dá outras providências".

O alcance da Lei nO 9.138, de 1995, era restrito
e tornou-se necessário retomarem-se as negocia
ções. O próximo grande passo foi a aprovação da
Lei n° 9.866, de 09 de novembro de 1999, que "dis
põe sobre o alongamento de dívidas originárías de
crédito rural, de que trata a Lei n° 9.138, de 29 de
novembro de 1995, e de dívidas para com o Fundo
de Defesa da Economia Cafeeira - FUNCAFÉ, insti
tuído pelo Decreto-Lei n° 2.295, de 21 de novembro
de 1986, que foram reescalonadas no exercício de
1997, das operações de custeio e colheita da safra
1997/1998, à luz de resolução do Conselho Monetá
rio Nacional, e dá outras providências".

A Medida Provisória n° 2.196-3, de 2001, que
"estabelece o Programa de Fortalecimento das Insti
tuições Financeiras Federais e autoriza a criação da
Empresa Gestora de Ativos", autoriza a União, entre
outros aspectos, a receber, de instituições financei
ras federais, créditos correspondentes a operações
diversas, inclusive aquelas alongadas, com base na
Lei n° 9.138, de 1995.

A Medida Provisória nO 9, de 2001, vem acres
centar aspectos fundamentais para a resolução defi
nitiva da situação de endividamento da agricultura
brasileira. As vinte e oito emendas oferecidas pelos
nobres Parlamentares visam, de forma geral, a apri
morar a proposição a ser votada ampliando prazos,
tornando mais favoráveis as condições para a ante-

cipação de pagamentos, ou acrescentando outros
aspectos relevantes.

Uma alteração necessária, objeto de diversas
emendas consiste em estender-se o prazo estabele
cido para o pagamento da parcela vencida em 31 de
outubro de 2001, eis que a prorrogação estabeleci
da na Medida Provisória revelou-se insuficiente para
as partes. Propomos se adote a data de 29 de junho
de 2002, posterior à época de colheita da safra de
verão nas principais regiões agrícolas brasileiras.
Proporcionam-se, assim, melhores condições para o
produtor rural efetuar o pagamento devido. A nova
data importa alterações em diversos dispositivos da
norma legal, na forma do anexo Projeto de Lei de
Conversão.

Incorporamos em nosso Projeto de Lei de
Conversão as emendas de nOs 12 e 28, que visam
compatibilizar os encargos financeiros das opera
ções ao amparo do Recoop à capacidade de paga
mento das cooperativas de produção agropecuária.
O indexador com base no IGP-DI aplicável às ope
rações ao amparo do Recoop é substituído por juros
fixos de 9,75% ao ano. Também introduzimos dispo
sitivo que beneficia os mutuários dos Fundos Cons
titucionais de Financiamento das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

Com base no exposto, voto pela aprovação
da Medida Provisória n° 9, de 2001, na forma do
Projeto de Lei de Conversão em anexo, que incor
pora as emendas de nOs 12 e 28. São rejeitadas to
das as demais emendas oferecidas à Medida Provi
sória.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
Deputado Confúcio Moura, Relator.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
MEDIDA PROVISÓRIA N°9, DE 2001

Dispõe sobre o alongamento de dí
vidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei n° 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam autorizados, para as operações
de que trata o § 5° do art. 5° da Lei n° 9.138, de 29
de novembro de 1995:

Prorrogação do vencimento da prestação devi
da em 31 de outubro de 2001 para 29 de junho de
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§ 1° O teto a que se refere o inciso I deste arti
go não se aplica à atualização do principal da dívida
já garantido por certificados de responsabilidade do
Tesouro Nacional.

§ ~ Aplicam-se as disposições deste artigo
aos mutuários com prestações vencidas, desde que
os débitos pendentes sejam integralmente regulari
zados até 29 de junho de 2002.

§ 3° Na repactuação de que trata este artigo, o
Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de
responsabilidade dos valores atestados pelas insti
tuições financeiras, o pagamento relativo à equaliza
ção entre o valor contratual para pagamento de ju
ros e o valor recebido de acordo com o caput deste
artigo.

Art. 3° Fica a União autorizada a dispensar o
tratamento estabelecido nos arts. 1° e 2° desta lei às
operações da mesma espécie adquiridas sob a égi
de da Medida Provisória n° 2.196-3, de 24 de agosto
de 2001.

Art. 4° Fica o gestor do Fundo de Defesa da
Economia Cafeeira - FUNCAFÉ, instituído pelo De
creto-Lei n° 2.295, de 21 de novembro de 1986, au
torizado a conceder alongamento de prazos e ajus
tar encargos financeiros das operações que se se
guem, conforme disposições específicas do Conse
lho Monetário Nacional:

I - operações de consolidação e reescalona
mento de dívidas de cafeicultores e suas cooperati
vas, realizadas no exercício de 1997, e operações
de custeio e ~olheita da safra 1997/1998, a que se
refere o art. 8 -A da Lei n° 9.138, de 1995;

pactuados de três por Art. 2° Ficél autorizada, para as operações de
que trata o § 6 -A do art. 5° da Lei n° 9.138, de
1995, a repactuação, assegurando, a partir da data
da publicação desta lei, aos mutuários que efetua
rem o pagamento das prestações até a data do res
pectivo vencimento, que a parcela de juros, calcula
d~ à taxa efetiva, originalmente contratada, de até
OitO por cento, nove por cento .e dez por cento ao
ano sobre o principal atualizado com base na varia
ção do índice Geral de Preços de Mercado -IGP-M,
não excederá os tetos de:

I - nove vírgula cinco por cento ao ano sobre o
principal, para a variação IGP-M, acrescida de:

11 - três por cento, quatro por cento e cinco por
cento ao ano, para a taxa de juros de oito por cento,
nove por cento e dez por cento, respectivamente,
calculada pro rata die a partir de 31 de outubro de
2001.

2002, acrescida dos juros
cento ao ano pro rata die.

II - pagamento mínimo de trinta e dois vírgula
cinco por cento do valor a que se refere o inciso I
até 29 de junho de 2002, mantido o bônus de adim
p�ência previsto nos incisos I e V, alínea d, do § 5°
do art. 5° da Lei n09.138, de 1995.

§ 1° Para adesão às condições previstas neste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suas obrigações ou regularizá-Ias até 29 de junho
de 2002.

§ 2° O saldo devedor financeiro das operações
de que trata este artigo será apurado pela multipli
cação do saldo devedor das unidades de produtos
vinculados pelos respectivos preços mínimos vigen
tes, descontando a parcela de juros de três por cen
to ao ano incorporadas às parcelas remanescentes.

§ 3° Sobre o saldo devedor financeiro, apurado
na forma prevista no § 1° deste artigo, incidirá juro
de três por cento ao ano, acrescido da variação do
preço mínimo da unidade de produto vinculado.

§ 4° As prestações subseqüentes à de venci
mento prevista no inciso I serão calculadas sempre
em parcelas iguais e sucessivas, em meses livre
mente pactuados entre os mutuários e credores no
último dia de cada mês, com vencimento pelo ~e
nos uma vez ao ano, sendo que a data da primeira
prestação deverá ser até 31 de outubro de 2002 e
da última até 31 de outubro de 2025.

§ 5° A repactuação poderá prever a dispensa
do acréscimo da variação do preço mínimo estipula
do contratualmente sempre que os pagamentos
ocorrerem nas datas aprazadas, salvo se o devedor
optar pelo pagamento mediante entrega do produto.

§ 6° O inadimplemento de obrigação, cuja re
pactuação previu a dispensa a que se refere o § 5°,
ocasionará, sobre o saldo remanescente, o acrésci
mo da variação do preço mínimo estipulado contra
tualmente desde 31 de outubro de 2001.

§ 7° Na hipótese de liquidação antecipada e to
tal da dívida até 31 de dezembro de 2006, apli
car-se-á, além do bônus descrito no § 5° do art. 5°
da 38, de 1995, desconto sobre o saldo devedor
existente na data da votação de acordo com o valor
da operação em 30 de novembro de 1995, a saber:

I - vinte pontos percentuais para operações de
valor até dez mil reais; ou

1\ - dez pontos percentuais para operações de
valor superior a dez mil reais.



Art. 11. São convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nO 9, de 31 de outu
bro de 2001.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
Deputado Confúcio Moura, Relator.

"Art. 3° .

§ 2° Os mutuários interessados na renegocia
ção, prorrogação e composição de dívidas de que
trata este artigo deverão manifestar formalmente
seu interesse aos bancos administradores até 31 de
março de 2002.

§ 3° Fica estabelecido o prazo até 29 de junho
de 2002 para o encerramento das renegociações,
prorrogações e com posições de dividas amparadas
em recursos dos Fundas Constitucionais, inclusive
sob a forma alternativa de que trata o art. 4°

Art. 7° Ficam os gestores dos Fundos Constitu
cionais de Financiamento das regiões Norte, Nor
deste e Centro-Oeste autorizados a conceder pror
rogação de parte do saldo devedor de operações de
crédito ao setor rural contratadas ao amparo de re
cursos desses Fundos, observadas as seguintes
condições:

1- 35% (trinta e cinco por cento) do saldo de
vedor existente na data de repactuação, para as
operações contratadas até 20 de junho de 1995;

fi - 25% (vinte e cinco por cento) do saldo de
vedor existente na data de repactuação, para as
operações contratadas de 21 de junho de 1995 a 20
de junho de 1996;

111 - 20% (vinte por cento) do saldo devedor
existente na data de repactuação, para as opera
ções contratadas até de 21 de junho de 1996 a 20
de junho de 1997;

IV - 15% (quinze por cento) do saldo devedor
existente na data de repactuação, para as opera
ções contratadas de 21 de junho de 1997 a 20 de
junho de 1998.

§ 1° Para adesão às condições previstas neste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
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11 - operações a que se refere o art. 3° da Me- suas obrigações ou regularizá-Ias até 29 de junho
dida Provisória n° 2.196-3, de 2001. de 2002.

Art. 5° Para as operações de crédito ao ampa- § 2° Para as operações de valor contratado de
ro do Programa de Revitalização de Cooperativas até R$200 000,00 (duzentos mil reais), o saldo de-
de Produção Agropecuária - RECOOP, de que trata vedar prorrogado na forma deste artigo será atuali-
a Medida Provisória n° 2.168-40, de 24 de agosto de zado pela taxa efetiva de 3% (três por cento) ao
2001, fica assegurada, a partir da data de publica- ano, inclusive no período de amortização, e amorti-
ção desta Lei, a taxa de juros efetiva de nove vírgu- zado em cinco anos após o vencimento do prazo da
la setenta e cinco por cento ao ano, em substituição última repactuação efetivada, em parcelas iguais e
aos encargos financeiros pactuados. sucessivas, respeitada e periodicidade do cronogra-

Art. 6° A Lei n° 10.177, de 12 de janeiro de ma em vigor na data de repactuação.

2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: § 3° Para as operações de valor contratado su-
perior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), o saldo
devedor prorrogado na forma deste artigo será atua
lizado de acordo com os encargos financeiros esta
belecidos no art. 1° da Lei n° 10.177, de 12 de janei
ro de 2001, e amortizado em cinco anos após c ven
cimento do prazo da última repactuação efetivada,
em parcelas iguais sucessivas, respeitada a periodi
cidade do cronograma em vigor na data de repactu
ação.

§ 4° O disposto este artigo não se aplica às
operações beneficiadas pela Lei n° 9.138, de 1995,
pela Medida Provisória n° 24, de 23 de janeiro de
2002, ou ao amparo do Programa Nacional de For
talecimento de Agricultura Familiar - PRONAF.

Art. 8° Fica estabelecido o prazo de até 29 de
junho de 2002 para formalização das repactuações
de que tratam os arts. 1°, 2° e 6° desta lei.

Art. 9° O impacto orçamentário-financeiro de
corrente da aplicação desta Lei, relativo às opera
ções previstas no § 6°_A do art. 5° da Lei n° 9.138,
de 1995, será suportado pelas disponibilidades es
tabelecidas para o Ministério da Agricultura, Pecuá
ria e Abastecimento no Orçamento Geral da União,
nos respectivos exercícios de 2001 a 2003.

Art. 10. O Conselho Monetário Nacional esta
belecerá as condições que se fizerem necessárias à
implementação das disposições constantes desta
lei, inclusive quanto ao prazo para a formalização da
repactuação.
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o SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Há ora do
res inscritosparadiscutiramatéria.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or demo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo
que me cons ta, lan çou-se a pos si bi li da de de che gar
mos a um acor do em re la ção a esta me di da pro vi Só
ria. Su gi ro, portanto, eli mi narmosa fase de discus são
epassarmosdi reta menteaosdoisencaminhamentos
que há.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -A Pre s~

dência saúda a proposta de V.Exa. e, não havendo
ob je ção dos Srs. Líde res, aca ta rá a su ges tão. (Pau
sa)

Está aca ta da a su ges tão do ilus tre Líder De pu
tadoWalterPinheiro.Seráencerrada, portanto,afase
de discus sãoda maté ria, para enten di mentodos Srs.
Líderes.

Em con sequên cia a ban ca dado PT está re ti ran
dotambémoseguinterequerimento:

SenhorPresidente,
Requeremos nos termos regimentais, o adi a

mento da discussão da Medida Provisória n° 9/01,
constante da pa u ta da pre sen te Ses são por (02) ses.
sões.

Sala das ses sões, 20 de fe ve re i ro de 2002. 
ProfessorLu izinho, Vice-Lí der do PT.

O SR. PRESIDENTE- Vai-Se Passarà Vota
çãoda Ma té ria. (AécioNeves).

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Va mos ao
encaminhamentodamatéria.

Com a palavra o Deputado Ricardo Berzoini.
(Pausa.)

O De pu ta do Ri cardo Ber zo i ni abre mão de sua
intervenção, e esta Presidência registra com louvor
estamanifestação.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Esta Pre
si dên cia re ite ra os ape los para que os Srs. Par lamen
ta res se jam o maiscé le res pos sível em suas ma ni fes
ta ções, a fim de que avan ce mos na ma té ria.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a pa la vra ao no bre De pu ta do Luiz Car los Ha uly, ins
cri to para fa larfa vo ra vel menteà maté ria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR.
Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, Sras. e
Srs. Parlamentares, a agricultura brasileira tem
prestado gran dee inesti mávelcontri bu içãoà esta-

bilidade eco nô mi ca e ao Pia no Real em to dos es ses
anos.

O Go ver no Fe de ral eo Con gres so Nacio nal, em
parti cu lara Fren te Par lamentarem Defe sadaAgricu!
tura e da Pecuária Brasileiras, a chamada bancada
ruralista-este é um Paísru ral-, sem predefende ram
os in te res sesda nos sa agricultura.

É verdade que a agricultura brasileira sofreu
muito, mas também é verdade que, nos momentos
mais importantes, oCongressoNacio nal, comoapO"
io do Presidente FernandoHenrique Cardo so e dos
Ministérios da Fazenda e da Agricultura, conseguiu
chegaraumentendi mentosobreadívidadosagricu!
toresbrasileiros: foi as sim com a se cu ri ti za ção, com o
PESA, com o RECOOP e com os fun dos cons ti tu ci O"
nais.

Des de o fi nal do ano pas sa do, as li de ran ças do
se tor no Con gres so Naci o nal- Depu ta dos Xico Gra
ziano, LuisCarlosHeinzeeConfúcioMou ra, Relator
da medidaprovisória- trabalharam com o apoio de
nos sos Lí de res, den tre os qua is cito o Lí derdo PSDB,
Deputado Jliahy Junior, eo Presi dentedestaCasa,
Deputado Aécio Neves. Dessa forma, foi possível
chegaraodenominadorcomum,que se constituiem
projetodeapoio a todososmicro,pequenos, médios
egrandesagricultoresbrasileiros.

A medida provisória será convertida em lei a
partirde suadiscussãoeaprovação, paraoque conta
com nosso apoio. O agricultor brasileiro, princi pa~
menteopequenoeo microagri cultor, mereceoapoio
do Governo Fe de ral edoCon gres so Naci o nal. O pra
zo para opa ga men to, que po de rá serfe i to até o fi nal
do mês de ju nho, foi uma gran de con quis ta, as sim
como os ju ros fi xos para as co o pe ra ti vas e a in clu são
dosfundosconstitucionais.

Parabenizo todas as Lideranças que participa
ram desse processo pelo trabalho realizado.Cito o
traba lhoconduzidopela Frente Paria mentaremDefe
sa da Agri cul tu ra e da Pe cuá ria e pelo Re la tor da ma
té ria, DeputadoConfúcio Moura. Dema ne i raespeci
ai, pa ra be ni zoo Mi nis tro Pe dro Ma lan porseu en tell
dimentoe participaçãonesseprocesso.Afinal,éclaro
que recursos financeirosterão de ser despendidos.
Parabenizo,ainda, o Deputado Nelson Marquezelli,
uma das lideranças do setor, que acompanha todo
esseprocesso.

Sou re pre sen tan te de um Esta do que tem uma
das melhores agriculturas do Brasil. Por isso, poss o
di zer que sinto na car ne que essa me di da aten de rá
aosnossosagricultores.Realmente, uma das unani
midadesquetemosnoCongressoNacional refere-se
àaprovaçãodessa maté ria.



O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or demo

O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro) - Tem
V.Exa a pa la vra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revi são do orador.)-Sr. Pre sidente, fi ze
mospropostade reti radados requeri mentos. Passou
o momento de encaminhamento; portanto, retirare
mosapropostadeadiamento de votação.

Va mosabordaral gu masquestõesquefi ze ram
partedetodoo processode negociaçãoda ma té ria,
quetemdesdobramentosapartirdanegociaçãofeita
no fi nal do ano pas sa do. Essas ne go ci ações re sul ta
ramnaMedida Provisória n024. Anteriormente, havia
um pleitoparainclusão dos pequenosemédiospro
duto resqueobtive ram recursosori undosdosFundos
Constitucionais do Norte, Nordes te e Cen tro-Oes te e
do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor.

Essanegociaçãoamplia-se,mesmoqueolimite
estabelecido seja de 200 mil re ais. Hou ve avan ços e
conquistas que resolverão parte expressiva da pro
posta ne gociada, queaten de rãoaospeque nose mé
diosagricultores.

Mas ain da fi cam ai gu mas la cu nas. Umade las é
em relaçãoao usodosrecursosprovenientesdo FAT.
O Gover no esua equi pe eco nô mi ca têm ale ga do que
não é pos sí vel fa zer esse uso sem a par ti ci pa ção do
CODEFAT. O tempo entre a votação desta matéria

sa.)

Com a palavra o Deputado Fernando Coruja
paraencaminharavotação.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, está sen do
vo ta da hoje a Me di da Pro vi só ria n° 9 e tam bém hoje
foi edi tada pelo Gover no a Me di da Pro vi só ria n°33.

É importantechamara aten ção para esse fato.

Esta Casa so fre rá um proces so de obs tru çãoab so IIr
tamenteinusitado, em fun ção do nú me ro exa ge ra do
demedidasprovisórias editadas.

Quantoà de n° 9, temosdeenalteceroacordo
conseguido e a pró pria me di da. É im portan te que os
produtores ru ra iste nham be nefíci os. O Brasil enfren
ta enor mespro ble mas na agri cul tu ra, den tre eles, as
conseqüênciasdaconcorrênciainternacionaldepa~

ses quetêm sub sídi os agríco las im portan tes. Comoa
nos saagricultu ra nãoésubsidiada, édifícil competir
com eles.

Ora, se não con se gui mos com nos sa for ça, com
nossainserçãointernacional,impedirque os Esta dos
Uni dos, a Eu ro pa ou o Ja pão te nham es ses sub sí dL
os, para que nos so pro du to che gue ao merca do ex
ternocomcompetitividade, temosde ter, então, aI gu
ma forma de ajuda aos pro du to res ru ra is. Ea for ma
que esta Casa encontrou, assimcomooGoverno, foi
possibi litaraoprodutoroalonga mentodesuadívida
definanciamentoeosjurosfacilitados.

É importante sali entara lutaquetra vouo Bloco
PDT/PPS, por ocasião da obstrução do Orçamento,
paraqueoGovernoeditasseumamedidaprovisória
a fim de be ne fi ci aros pe que nos. Isso foi fe ito. A Me d~

da Provisória nO 24 foi adotada pelo Governo e veio
contem plaros peque nos, princi pai mentenocasodo
PRONAF e da dívidarelacionada à reforma agrária.
Houve outra luta para que os fundosconstitucionais
tos sem in cru í dos, o que acon te ceu com a edi ção da
Medida Provisóriano9.

Muitoobrigado,Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne ves) - Com a
pa lavrao Deputado José Pi mentel.

Consultose V.Exa. fa Ia ráfavo ravel mente. (Pa ir
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Esse pro jeto vem emdefe sa daagri cul tu ra eda Portanto, diantedascircunstâncias, doavançar
pecuáriabrasileiras,dasquais tantonosorgulhamos. das negociações e por entendermos que é preciso
Dessa forma, será um elixir, um grande reconforto daratendimentodiferenciadoaonossoprodutorrural,
paraosagricultorese gerará prosperidadeeempre nós, do PDT e do PPS, votaremosfavoravelmente.
gos.Afinal,ocampofluiránovamentenoBrasil! Eu, particularmente, como representante de

Parabéns a to das as li de ran ças, ao Re la tor; err- Sa~ta~atari na,,Esta.doe~ q.u~ o ~eque no p~o d~ tor.é
fim atodososenvolvidosnessetrabalhoextraordiná- malona,ondehamultosmlnlfundlOseaagrolndustna
rio!' éabsolutamente preponderanteenecessitadeaten

dimento diferenciado, que ro enal tecer epa rabe ni zar
aque les que tra ba lha ram nes sa ques tão jun to à Co
missão de Agricultura, principalmente o Deputado
Pom peode Mat tos, do nos so parti do.

O Bloco Parlamentar PDT/PPS, portanto, vota
favoravelmente à me di da.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Sobrea
mesa reque ri mentocomoseguinteteor:

SenhorPresidente,
Requeremos, nos termos regimentais,

o adia men to da vo ta ção da Me di da Pro visé
ria n° 9, de 2001, por duas ses sões.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de
2002. - Professor Luizinho, Vice-Líder do
PT; e WalterPinheiro, Vice-Líder do PT.
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hoje e a apre ci a ção da Me di da Pro vi só ria n° 24 se ria
suficiente e necessário para que essa negociação
fosse realizada, assim como outras relativas a dife
rentesfaixasdetrabalhadores.

Então, devemos nos comprometer com isso.
Entendemos que a Medida Provisória n° 24 avanç a
substancial mente noquediz respe ito aos tra ba lhado
res em as sen ta men tos, mas de ixou uma la cu na enor
me com relaçãoapequenose médiosagricultores,a
cha madaagricultu rafamiliar, querepresentaonú me
ro não des pre zí vel de qua se 1 mi Ihão de tra ba lha do
res brasi lei ros-nãoestamosfalandodedoisoutrês.
E é bom fri sar que a mé dia dos fi nan ci a men tos para
esses trabalhadores é ba i xa, não ui tra pas sa a casa

de R$1.700,00.

Portanto, não se pode alegarque isso be nefi cia
ria altos fi nancia mentos. Nãoéverdade. Todossabe
mos queos pe que nos e mé di os agri cul to res ti ve ram
sua pro du ção atin gi da pela chu va ou pela seca. Éób

vioqueanegociaçãocaminharianessesentido.

Por isso, Sr. Pre si den te, quan do dis se mosque
erapossíveloacordo, reti ra mosos reque ri mentosde
adiamento. Masgostaríamosdedeixarbemclaroque
é pos sível ca mi nharpara votaçãodessa medi da pro
vi só ria so li ci tan do um com pro mis so da base do Go
vernonosentido de superaresseproblema na Medi
da Pro vi só ria n° 24.

Atendidasessas ques tões, acha mos que é pos
sível a retirada do requerimento sobre a mesa, pas
sando ao encaminhamento fi nal da me di da pro vi só
ria. Masé im portanteque haja com pro missoporparte
dabancadaquetemapoiadoessainiciativanaCasa,
a ban ca da ru ra lis ta, bem como daban ca dado Go ver
no e da Liderança do Governo, principalmente no
sentidodegarantirqueessaslacunassejamcobertas
comadiscussãoeumame Ihorelabo ração na Medida
Provisóriano24.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne ves) - A Pre si
dên cia, de ofí cio, pror ro ga a pre sen te ses são até as
19h.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. RONALDO CAIADO (Bloco/PFL - GO.
Pela ordem. Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente,
que re mos fa larde um as sun to que já foi aqui menci o
nado pelo Sr. Relator, Deputado Con fú cio Mou ra: o
acordoexistente na Medi da Pro vi só ria n° 9. Tam bém
queremosenalteceraposição do nossoLí der, Depu-

tadolnocêncioOliveira, como tam bém dos Lí de res do
Governo edosde ma is partidos.

Complementando o que foi dito pelo Líder do
PT, a ques tão do PRONAF e do PROCERA tam bém
será tratadaquandododebateda Medida Provi só ria
n° 24. Especificamente no que se refere à Medida
Provi só ria n09, éimportantequetodosentendamque
não com pro me te mos em nada o ajus te fis cal do Go

ver no. Tam bém fi ze mos com que as par ce las des sa

dívi da, quedeverãoserpa gasnodecorrerdope ríodo
de con tra to, de acor do com o ano que foi fe i ta a ope ra
çãodofundoconstitucional,ouseja, de 35% a 15%,
sejamtransferidaspara uma contacorrente paralela,
que será reajustada a uma taxa de juros de 3% ao
ano, semqualqueroutro indexador. Termi nadoocon
trato,oagricultor ain da terá mais cin co anos para pa
garatransferênciafeita no decorrerdes se prazo. Ou
tro pon to im portan te é que esse va lor, essa ne go ci a
ção, aten de a to dos os con tra tos fe i tos até o va lor da
cédula original de 200 mil reais, idêntico ao que foi
praticadonasecuritização.

Outra vitória significativa. Graças ao trabalho
des ta Casa e de Par la men ta res da ban ca da da agrt
cultura, conseguimos baixar a taxa de juros do
RECOOP, que era de 13,5%, para 9,75%.

Ou tro pon to igual men te im por tan te é que abrt
mosto tal men te o pra zode toda a re ne go ci a çãodadi
vi dadaagricultu ra, tantoparaaLei n° 10.177quanto
para o PESA, para o RECOOP, até 29 de junho de
2002.

Foramessasasvitóriasalcançadas,asnegoci
ações acorda das por nós, para darmos mais tran qüi k
dadeaosnossosagricultores, principal mentedo Nor
te, do Nor des te e do Cen tro-Oes te, que esta vam sen
doprejudicados, pois as re gras e as nor mas para os
securitizados eram mu ito mais be ne vo len tes do que
paraosfundosconstituciona is.

Esse é o acor do fir ma do por nós e vo ta do com o
apo io de toda a ban ca dada agri cul tu ra.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Há so bre
a Mesa os se guin tes:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emen da n° 1,apresentadaàMedidaProvisória
n° 9/2001, que dá nova redaçãoaoincisoldoart.1°

da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001. - De pu ta do
RonaldoCaiado,Vice-Lí derdo PFL.



Destaque de Ban ca da n°
(Bancada PFL)
SenhorPresidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, I e § 1°,
do Regimento Interno, destaque para votação em
separado da emendan° 12, apresentada pelo De pu
tadoRonaldoCaiado.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de
2001.- BispoRodrigues, Vice-Lí der do Blo co Par la
men tar PUPSL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emen da n° 13, apre sen ta da à Me di da Pro vi
só ria nO 9/2001, que in se re art. 6° à MP.

Sala dasCo mis sões, em de de 2001. -Depu tado
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emen da n012, apresentadaàMedida Provisó
ria n'9/2001, que modificaoart. 5° da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- De pu ta do
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

(Simples)
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a emen da n008,apresentadaàMedidaProvisó
ria n"09/2001 ,queacrescentaparágrafoúnicoaoart.
3° da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- Deputado
RonaldoCaiado, Vice-Lí der do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

(Simples)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
MedidaProvisórian09,de2001

(BancadaPFL)

SenhorPresidente,

Requeremos a V. Exa
, nos ter mos do art. 161, I

e § 2°, do Regimento Inter no, des ta que para vo ta
ção em se pa ra do da emen da n002.

Sala das Ses sões, em de de zem bro de 2001. 
InocêncioOliveira, Lí der do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
MedidaProvisórian09, de 2001

(BancadaPFL)

SenhorPresidente,

Reque remosa V. Exa
, nos termos do art. 161, I e

§ 2°, do Regimento Interno, destaque para votação
em separadoda emen da nO 03.

Sala das Ses sões, em de de zem bro de 2001 . 
InocêncioOliveira, Lí der do PFL.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE Requeiro, nos termos regimentais, destaque
MedidaProvisórian09,de2001 para a emenda n° 07, apresentada à MedidaProv~

(BancadaPFL) sória n° 09/2001, que dá nova redação ao § 2° do
art. 2° da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- De pu ta do
RonaldoCaiadoVice-Lí der do PFL.

SenhorPresidente,

Requeremosa V. Ex", nostermosdoart.161, I e
§ 2°, do Regimento Interno, destaque para votação
em separadoda emen da n° 01.

Sala das Ses sões, em de de zem bro de 2001.

InocêncioOliveira, Lí der do PFL.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emenda n"2,apresentadaàMedidaProvisória
N° 9/2001 , que dá nova re da ção ao § 1° do art. 1° da
W

Sala das Ses sões, em de de 2001. - De pu ta do
RonaldoCaiado,Vice-Lí der do PFL.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda n° 04,apresentadaà MedidaProvi
sória nO 09/2001, que suprime do § ]O do art. 1° da
MP, a ex pres são: "...até 31 de de zem bro de 2006".

Sala das Ses sões, em de de 2001.- Deputado
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

(Simples)

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Me di da Pro vi só ria n09,de2001

(BancadaPFl)

SenhorPresidente,

Reque re mosa V. Exa., nos ter mos do art. 161,
I e § 2°, do Regimento Interno,destaqueparavota
ção em se pa ra do da emen da n° 13.

Sala das Sessões, em de dezembro de 2001.
InocêncioOliveira, Lí der do PFL.



OCongressoNacionaldecreta:
Art. 1° Ficamautorizados, paraasoperaçõesde

que tra ta o § 5° do art. 5° da Lei n° 9.138, de 29 de no
vem bro de 1995:

1-pror ro ga çãodo ven ci men to dapres ta ção de
vi da em 31 de ou tu bro de 2001 para 29 de ju nho de
2002, acres ci da dos ju ros pac tu a dos de três por cen
to ao ano pro rata die;

II - pagamentomínimodetrintaedoisvírgula
cin co por cen to do va lor a que se re fe re o in ci so I até
29 deju nho de 2002, man ti do o bô nus de adim plên cia
pre vis to nos in ci sos I e V, alí nea "d", do § 5° do art. 5°
da Lei nO 9.138, de 1995.

§ 1° Para adesãoàscondiçõesprevistasneste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suasobrigações ou regularizá-lasaté29de junhode
2002.

§ 2° O sal do deve dorfi nan ce i ro das ope ra ções
de que tra ta este arti go será apu ra do pela mui ti pli ca
ção do sal do de ve dordas uni da des de pro du tos vin
cu la dospe los res pec ti vos pre ços míni mosvi gen tes,
descontando a par ce la de ju ros de três por cen to ao
anoincorpo radasàsparce lasremanescentes.

§ 3° Sobre o sal do de ve dorfi nan ce i ro, apu ra do
naformaprevista no § 1°destearti go, in cidi rájurode
três porcen to ao ano, acres ci do da va ri ação do pre ço
míni moda unidadedeprodutovincu lado.

§ 4° As prestações subseqüentes à de ven ci
mento prevista no in ci so I se rão cal cu la das sem pre
em parcelasiguaisesucessivas,emmeseslivremen
tepactuadosentreosmutuáriosecredores,noúltimo
dia de cada mês, com vencimento pelo me nos uma
vez ao ano, sen do que a data da pri me i ra pres ta ção
de ve rá ser até 31 de ou tu bro de 2002 e da úl ti ma até
31 de ou tu bro de 2025.

§5°A repactu açãopoderápreveradispensado
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado
contratualmente sem pre que os pa ga men tos ocor re
rem nas da tas apra za das, sal vo se o de ve dor op tar
pelopagamento rnedianteentregadoproduto.

§ 6° O inadimplemento de obrigação, cuja re
pactuação pre viu a dis pen sa a que se re fe re o § 5°,
ocasio na rá, sobreosaldoremanescente,oacrésci
modavari ação dopreço míni moesti pu ladocontratu
ai men te des de 31 de ou tu bro de 2001.

§ 7° Nahi pótesede liquidaçãoanteci pada eto
tal da dívida até 31 de dezembro de 2006, apl~

car-se-á, além do bô nus des cri to no § 5° do art. 5° da
Lei n09.138, de 1995,des con to sobreo sal dodevedor
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
(MEDIDA PROVISÓRIA N°9, DE 2001)(Simples)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emen da n° 14, apre sen ta da à Me di da Pro v~

só ria n° 09/2001, que in c1ui um novo art. 6° à MP.
Sala das Ses sões, em de de 2001. - Ronaldo

Caiado, Vice-Lí der do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

SenhorPresidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso
11, e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado da
Emenda n° 18, apresentada à Medida Provisória nO
9/01.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001.
João Grandão, Vice-Lí der do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

SenhorPresidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso
11, e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos De
putados, destaque para votação em separado da
Emenda 18, apresentada à Medida Provisória n°
9/01.

Sala das Sessões, 19 de fevereiro de 2002.
Walter Pinheiro, Vice-Líder do PT, João Grandão,
Vice-Lí der do PT

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

SenhorPresidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, I, e §
2° do Regimento Interno, destaque para a votação
em separado, com vis tas à su pres são, da ex pres são
"acrescidodavariação do preçomínimodaunidade
de produto vinculado", constante do § 3°, do artigo
1°, do Projeto de Lei de Con versão nO ,apre senta do
à Me di da Pro vi só ria n° 9, de 2001.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002.
Dep. Luci Choinacki ,PT, Dep. João Grandão,
Vice-Lí der do PT

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou
submeter a votos o Pro je to de Lei de Con ver são nO
1 de 2002 oferecido pela Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão Mista do Con
gresso Nacional, ressalvadososdestaques:



§ 1° Para adesãoàscondiçõesprevistasneste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com

§ 2° Os mutuários interessados na renegocia
ção, prorrogaçãoecomposiçãodedívidasdequetra
ta estearti godeve rão ma ni fes tarformal men te seu in
teresseaosbancosadministradoresaté31 de março
de 2002.

§ 3° Fica estabelecido o prazo até 29 de junho
de 2002 para o encerramento das renegociações,
prorrogações ecom po si ções dedívi das am pa ra das
em recursos dos Fundos Constitucionais, inclusive
sobaformaalternativa de que tra ta o art. 4°.

Art. 7° Ficamosgesto resdos Fundos Constitu
cionais de Financiamento das Regiões Norte, Nor
desteeCentro-Oesteautorizadosaconcederprorro
gação de parte do sal do de ve dor de ope ra ções de
créditoao setorruralcontratadasaoamparoderecuf
sosdes ses Fundos, ob serva dasasse guintescon di
ções:

1-35% (trinta ecinco porcento) do saldo deve
dorexistente na data de repactu ação, paraasope ra
ções con tra ta das até 20 de ju nho de 1995;

11- 25% (vin te e cin co por cen to) do sal do de ve
dor exis ten te na data de re pactu a ção, para asope ra
çõescontratadasde21 de ju nho de 1995 a 20 de ju
nho de 1996;

111-20% (vinte porcen to) do sal do de ve dor exis
ten te na data de re pac tu a ção, para as ope ra ções con
tra ta das até de 21 de ju nho de 1996 a 20 de ju nho de
1997;

IV - 15% (quinze por cento) do saldo devedor
exis ten te na data de re pac tu ação, para as ope ra ções
con tra ta das de 21 de ju nho de 1997 a 20 de ju nho de
1998.
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existentenadatadaliquidação,deacordocomovalor vas, rea lizadasnoexercí ciode 1997, eope raçõesde
da ope ra ção em 30 de no vem bro de 1995, asa ber: cus te io eco lhe i ta da sa fra 1997/1998, aque se re fe re

1- vintepontospercentuaisparaoperaçõesde o art. 8'-A da Lei n09.138, de 1995;
va lor até dez mil re a is; ou 11 - ope ra ções a que se re fe re o art. 3° da Me dt

li-dez pontospercentua is para ope rações de daProvisórian02.196-3, de 2001.
va lor su pe ri ora dez mil reais. Art. 5° Para as ope ra ções de cré di to ao am pa ro

Art. 2° Fica autorizada,para as operações de do Programa de Revitalização de Cooperativas de
que tra ta o § 6" -A do art. 5° da Lei nog.138, de 1995, a Produção Agropecuária - RECOOP, de que trata a
repactuação,assegurando,apartirdadata da publ~ Medida Provisória n° 2.168-40, de 24 de agosto de
ca ção desta Lei, aosmutuá riosqueefetu a remo pa- 2001, ficaassegurada, a partirdadatadepu blicação
gamento das prestações até a data do respectivo destalei,ataxadejurosefetivadenovevírgulaseten
vencimento, que a parceladejuros,calcu ladaàtaxa ta e cin co por cen to ao ano, em subs ti tu i ção aos en-
efetiva, ori gi nal mentecontratada, deatéoitoporcen- cargosfinanceirospactuados.
to, nove porcen to e dez porcen to ao ano so bre o prin- Art. 6° A Lei n010.177,de 12de ja ne irode2001,
cipalatualizadocombasenavariaçãodoíndiceGeral passaavigorarcomas seguintesalterações:
de Pre çosde Merca do-IGP-M, não excede ráoste- "Art. 3° .
tos de:

I - nove vír gu la cin co por cen to ao ano so bre o
princi pai, para ava ri ação IGP-M, acresci dade:

11 - três por cen to, qua tro por cen to e cin co por
cen to ao ano, para a taxa de ju ros de oito por cen to,
nove porcen to edezporcen to, res pec ti va men te, ca~
cu la da pra rata die a partirde 31 de ou tu bro de 2001 .

§ 1° O teto aquese refe reo in ci so Idestearti go
não se apli ca à atu a li za ção do prin ci pai da dí vi da já
garantidoporcertificadosderesponsabilidadedoTe
souroNacional.

§2°Aplicam-seasdis posiçõesdestearti goaos
mutuários com prestações vencidas, desde que os
débitospendentessejamintegralmenteregularizados
até 29 de junhode2002.

§ 3° Na re pac tu a ção de que tra ta este ar ti go, o
Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de
responsabilidadedosvaloresatestadospelasinstitur
çõesfinanceiras,opagamentorelativoàequalização
entreovalorcontratual para pagamento de ju ros e o
va lor re ce bi do de acor do com ocaput deste arti go.

Art. 3° Fica a União au to ri za da a dis pen saro tra
tamento estabelecido nos arts. 1° e 2° desta lei às
ope raçõesda mes ma es pécie ad qui ri das sob a égi de
daMedidaProvisóriano 2.196-3, de 24 de agosto de
2001.

Art. 4° Fica o ges tor do Fun do de De fe sa da Eco
nomia Cafeeira - FUNCAFÉ, instituído pelo Decre
to-Lei n02.295,de21 denovembrode 1986, autoriza
do a conceder alongamento de pra zos e ajus tar en
cargos financeiros das operações que se seguem,
conforme disposições específicas do Conselho Mo
netárioNacional:

I - operações de consolidação e reescalona
mento de dívidas de cafeicultores e suas cooperaH
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suas obri ga çõesou re gu la ri zá-Ias até 29 de ju nho de Como vota o PSDC? (Pausa.)
2002. Como vota o PHS? (Pausa.)

§ 2° Para as operaçõesde valorcontratadode Como vota o PTN?(Pausa.)
até R$200.000,00 (duzentosmilr~ais),o,saldodeve- Como vota o PST?(Pausa.)
dorprorrogadonaformadesteartlgoseraatualizado
pela taxa efeti va de 3% (três porcen to) ao ano, inclu- Comovot~oBloco Paria mentarPSB/PCdoB?
sivenoperíododeamortização,eamortizadoemcin- O SR. INACIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
co anos após o ven ci men to do pra zo da úl ti ma re pac. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, vota"sim".
tuação efetivada, em parcelas iguais e sucessivas, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
respeitada a periodicidade do cronograma em vigor vota o Blo co Par la men tar PUPSL?
nadataderepactuação. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.

§ 3° Para as operaçõesdevalorcontratado su- Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente,oBlocoPar
perior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), o saldo la men tar PUPSL vota "sim".
devedorprorrogadonaformadesteartigoseráatual~ O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
zado de acordo com os en car gos fi nan ce i ros es ta be- vota o Blo co Par la men tar PDT/PPS? (Pa usa.)
leci dos noart. 1° da Lei n01 0.177, de 12dejanei rode Como vota o PTB?
2001 ,eamo~ti~adoemcincoa_nosap.ósovencimento O SR.IRIS SIMÕES(PTB- PRo Sem revi são do
do~raz?daultlma.repactuaç.aoefetlva.da,.e~parce- orador.)-Sr. Presidente, vota "sim".
las IguaIsesuceSSlvas, respe Itadaape nodlcldadedo
cronogramaemvigornadatadarepactuação O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.

° . . _ .', Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente,oBlocoPar
_ §4 Odl~~stoesteart~gonaoseaphcaasope- lamentarPDT/PPSvota"sim".

raçoesbeneflcladaspelaLeln09.138, de 1995, pela , .
MedidaProvisórian024,de23dejaneirode2002,ou O SR. ~RESI~ENTE (Aec.lo N~Ves) - Como
aoamparodoProgramaNacionaldeFortalecimento vota o PPB, LI der LUlsCar los He Inze.
daAgriculturaFamiliar-PRONAF. O SR. LUIS CARLOS HEINZE(PPB - RS. Sem

Art. 80 Ficaestabelecidooprazodeaté29deju- revisão do orador.) - Sr.. Presidente, colegas ParIa-
. _ _ men ta res o PPB vota "sim".

nho de 2002 para for ma 11 za çao das re pactu açoes de '
que tra tam os arts. 1°,2° e 6° des ta lei. Queremos ressaltar todo o trabalho que vem

Art. 9° O impacto orçamentário-financeiro de- sendorealizadodesdeomêsdejunhodoanopassa
correntedaaplicaçãodestalei, relativoàsoperações d?,. no que ~e refereao pro~essodenegociaçãodas
pre vis tas no § 6"-A do art. 5° da Lei n'" 9.138, de 1995, dividas agncolas. ConsegUimos grande avanço em
será suportadopelasdisponibi lidadesestabelecidas 30d~0.utubrodoanopas sado: f~~hamos acordo com
paraoMi nistério da Agricultura, PecuáriaeAbasted osMI ~~stro:Pedro Malan e Pratl n!deMoraes~obrea
mentonoOrçamentoGeraldaUnião,nosrespectivos secuntlz~ça~, o P.ESA e o FUNCAFE. SegUiram-se
exercíciosde2001 a 2003. asnegoclaçoese,Juntamente com Parlamentaresda

Art 10 OC Ih M t
·· N' I b Comissão de Agricultura e Política Rural e Líderes

. . onse o one ano aCiona esta e 'd' . b' . b'. . _ . ,. .. parti anos, o tivemos conqUistas tam em para o
leceraasc<:ndlçoe.sque~e!lzeremnecessanasa.Ir:n- PRONAF e o PROCERA.
pie mentaçaodasdlsposlçoesconstantesdesta lei, In- . _ . .
clusivequantoaoprazoparaaformalizaçãodare ao- . Faltavaal~da_a~u.e~taodosfun?~sconstlt~CIO
tuação p na IS. Na ne go CI açao In! CI ada on tem Ja con se gUI mos

. _. . fecharostrêsprincipaispontosressaltados pelo De-
Art. 11. Sa? conva~ld~~os oOs atos praticados putadoRonaldoCaiado,oqueconsiderograndevitó

combasenaMedldaProvlsonan 9, de31 deou tu bro riaparaaclasseprodutoradoBrasil. Eficouacordado
de 2001 . _ isso é extre ma men te im por tan te - que ain da fi cam

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua pendentes os recursos do FAT. Foi firmado acordo
publicação. comoLíderArnaldoMadeira,queestevejuntoconos

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves) - A Mesa co nesse processo de negociações, com o Ministro
comunica a V.Exa. e a todosqueparticiparamdeste Pratinide Mora es ecom o Mi nis tro Pe dro Ma lan no
traba lho está emvota çãoopro jeto de con versãoofe- sentidodeconti nuarmosadiscutirautilizaçãodoFAT
recido pelo RelatordaComissãoMista, ressalvados easoperaçõesdo PESAedasecu ritização.
osdestaques. Portanto, houve grande avanço para a classe

OuvireiosLíderespartidários. produtora. E o PPB vota "sim".
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT, LíderJoãoGrandão?

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Sem revi
sãodoorador.)-Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, que re mos de ixarela ro que o Par ti do dos Tra ba
Ihado resestádescontente porqueo FAT, quefi nancia
o PROGER RURAL, o FINAME e par te do PRONAF,
ficouforadasnegociações.

O Partidodos Tra ba Ihado restam bém lutou para
queosfundosconstitucionaisfossemcontemplados.
Principal mente na Re giãoCentro-Oeste, mu itas pes
soas, peque nosproduto res, estão passan dopordif~

culdadesemfunçãode não teremparticipadodane
gociaçãodosfundosconstitucionais.

Nesta Casa, mu itas ve zes, acordos ecom pro mis
50S que aten dem aos pe que nos pro du to res não são Ie
va dos a sé rio. Ago ra há pouco, con versan docomo De
putado Luis CarlosHeinze,considerávamosapossibil.
dadedea medidaprovi só ria con tem plaro FAT, jáquefoi
esseocompromis5Oassumido, emuitosprodutoresnão
foramatendidos,principalmente em re la çãoao PESA.

Sr. Presidente, a dívidaainda não foi acertada
como de ve ria, nem com o pe que no, nem com o mé
dio, nem com o grande produ tor. Portanto, nãoabr~
mosmãodefazeranegociaçãoemrelação ao FAT.

Essa é uma ques tão de hon ra, tan to para os De
putadosrepresentantesdaelasseproduto ra de ma ior
poderaquisitivo, os grandesproduto res, quantopara
osDeputadosrepresentantes da pequenaprodução.
Chamo a atençãodosDeputadosdoNordeste, que
nãofoi aten di dopelo FA1. Mu itos produ to resda re gião
estãofora da negociação.

OPartidodosTrabalhadoresvotafavoravelmen
te, des de que seja cum pri do o que foi acerta do.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Pres~

dência cumprimenta V. Exa. pelo esforço por esse
novoentendimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB - MS. Sem re
vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PMDB vota "sim" e
aproveitaaocasiãoparaenaltecerotrabalhodasLide
ranças partidárias, em especial, do Pre si den te da Co
mis são de Agri cul tu ra, De pu ta do Luiz Car los Ha uly, e
dosDeputadosRonaldoCaiadoeXicoGraziano, cuja
atuação foi mu~o importante na condução desses en
tendimentos. Lou vo tam bém o tra ba lhodo Re la tor, De.
putado Confúcio Mou ra, do PMDB de Ron dô nia, que,
comseuespíritoconciliador,possibilitouoacordo.

Quinta-leira21 01485

O PMDB vota "sim". Não fi ze mos nem mais nem
me nos; fi ze mos o pos sível para pe que nos, mé di os e
grandesprodutoresrurais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. XICO GRAZIANO(PSDB - SP. Sem re v~

são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PSDB vota "sim",
nacerte za deque es ta mosdan dopas sos fun da men
taisparafortalecernossaagricultura,emfavordaque
les que se encontram há muitotempoendividados,
em especial os pequenos produtores das Regiões
Norte, Nordestee Centro-Oeste.

Com a aprovação da Medida Provisória n° 24,
quedeveestarche gando, encerramosdefi nitiva men
teocapítulodas dívidasrurais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais
uma vez de mons tra esta Casa que tem ca pa ci da de
para cor ri girleisori undasdo Executi vo eaté mes mo
doJudiciário.

Com mu i ta ra zão, esta Casa en ten deu que a me
didaprovisóriaquetratadarenegociaçãodadívidados
produtoresruraisenquadradosnoMinistériodaAgricul
tura deveriaabrangertambém o Ministério do Desen
volvimentoAgrário,porcausadoPRONAF,eoMinisté
rioda Integração Nacional,emrazãodosFundosCons
t~ucionais do Norte, NordesteeCentro-Oeste.

Sr. Presidente, louvo o trabalho desenvolvido
pelo Relator, Deputado Confú cio Mou ra, e pe los Da
putadosRoberto Pessoa, CarlosAlberto Rosado, Ro
naldoCaiado,KátiaAbreu,Abelardo Lupion, Walde.
mir Moka e tantosoutrosqueseinteressaramdi reta
mente pelo caso e contribuíram para que a medida
chegasse hoje a bom ter mo.

Quanto aos fundos constitucionais, ainda não
te mosoquepreci sa mos.

Eque ro fa zer jus ti ça ao Go ver no, que ma ni fes
tou interesseem indu irosrecursosdo FAT nas nego
ciaçõesdo Fundo Constitucionaldo Nordeste (FNE),
do FundoConstitu cionaldo Norte (FNO) edo Fundo
Constituci o naldo Centro-Oeste (FCO). Mas essa é lei
específicaque precisa ser revista - representa dois
terçosdosrecursos-,paraquesejamprorrogadasou
renegociadas as dívidas dos pequenos produtores
ru ra iscom recursosdo FAT.

Sr. Presidente, se a negociação não foi ideal,
pelo menos representa um início: não houve rebate,
mas foi definido o percentual de 35% a ser depositado
numacontaespecial,comjuros de 3% ao ano, durante
dez anos, mais cinco anos para pagamento. Isso vai
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per mitirque os65% restan tes, dividi dosde acordo com
os contratos pactuados, sejam resgatados de acordo
comasnormasjáexistentesnos respec ti voscontratos.

A vi tó ria não é ape nas des ta Casa, mas de to
dos aque les que de se jam que aagri cul tu ra bra si le ~

racontinue participando cada vez mais ativamente
da balança comercial brasileira. Foi a grande res
ponsávelpelosuperávitdeste ano.

O Partido da Frente Liberal sente-se muito feliz
por ter ensejado este desfecho. Ao chegar neste ple-
nário, desde a primeira hora, ouvi de todos os meus
co le gas que, não fos se a pos tu ra do PFL on tem à tar
de, a ne go ci a ção não te ria sido pos sí vel. O PFL mos
tra, mais uma vez, sua pre o cu pa çãocom o se tor pro
dutivo do País, principalmente com os pequenos pro
duto res, noca mi nhodo socialliberalismo:desenvolv.
mentocomjustiçasocial.

O PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno

vota o Govemo, Líder Amai do Ma de i ra, que, de an-
temão, a Mesa cumprimenta pelo esforçonabusca
doentendi mentofi nalmentealcançado?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revi sãodoorador.)-Sr. Presidente, inicialmentecum
pri mento V.Exa. pelapaciência em aguardaroprosse
gui mentodasnegoclações. Oproble madaagncultu ra
foisolucionadocomgrandeespíritopúblico.

Mas não se tra ta de ques tão totalmente re sol
vida. Seguramente haverá mais conversas, sobre
outros temas. Hoje se dá importante passo com o
acordo que envolveastrêsáreasdaagri cultu ra.

O Governocumprimenta os Líderes e encam~

nha o voto "sim".
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente,

peço a pa la vra pela or demo
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a pa la vra.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR.

Pela or demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den
te, queroapenasregistrar, em nome da bancadado
PPS, a importância do acordofeito, iniciado no âm
bito da Co missão Mista de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Está fe i
tooregistro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne ves) - Aque
les que forem pela aprovação do projeto permane
çam como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
Ficam prejudicadasaMedida Provisória n09, de

2001 , e as emen das de nOs 1 a 28 a ela apre sen ta das
naCo missãoMista, ressalvadososdestaques.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - So bre a
mesaoseguinte requerimento:

Requeremos, nos termos do art. 162,
inciso XIV, do Regimento Interno, votação
em globo dos destaquessimplesapresenta

dos à Medida Provisória n° 9, de 2001, que
dispõe sobre o alongamento de dívidas or~

ginárias de crédito rural, de que trata a Lei
n° 9.138, de 29 de novembro de 1995, e dá
outrasprovidências.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
ArnaldoMadeira,LíderdoGoverno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vo
taçãoorequerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
queforemfavo rá ve isao requeri mentoperma neçam
como se acham. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Lembro

quea sessãoextraordi ná ria será rea lizadaas 19 h()
ras e 43 minutos.

VI - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada

mais ha vendoa tratar, vou encerrara sessão, antes
lembrando que ama nhã, às 16h, ha ve rá ses são so
Iene em homenagem aos cinco anos do início da
luta pela cri a ção do Sis te ma Inte gra do de Pa ga men
to de Impostos e Contribuiçõesdas Microempresas
e das Empre sas de Pe que no Por te -SIMPLES.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
apa lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votaçãoante rior, votei "sim", como parti do.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou
submeter a votos, em globo, osdestaquessimples.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

para a emen da n01 ,apresentadaàMedida Provisória
n° 9/2001, que dá nova redaçãoao inciso I do art. 1°
da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001 - De pu ta do
RonaldoCaiado,Vice-Lí derdo PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
Requeiro, noster mos re gi men ta is, des taquepara

a emenda rf 2, apresentada à Medida Provisória rf
9/2001 , que dá nova re da ção ao § 1° do art. 1° da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- Deputado
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)
Requeiro, nos termos regimentais, destaque

paraa Emen da n"4, apresentadaàMedidaProvisória
nO 9/2001, que su pri me do § 7° do art. 1° da MP, a ex
pres são: "até 31 de de zem bro de 2006",

Sala das Ses sões, em de de 2001 .- De pu ta do
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL



REQUERIMENTO DE DESTAQUE

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, tendo
havidoacordo, retiroos destaques.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emen da n013,apresentadaàMedida Provisó
ria nog/2001, que in se re art. 6° à MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- De pu ta do
RonaldoCaiado, Vice-Lí derdo PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

(Simples)

'Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a Emen da n° 14,apresentadaàMedida Provi só
ria nog/2001, que in c1ui um novo art. 6° à MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001 - De pu ta do
RonaldoCaiado, Vice-Lí der do PFL

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação em globodosdestaques
sim pies per ma ne çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADOS.
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Consu~

to o iJus tre Lí der do PFL so bre se man tém o pri me t
ro destaque que seria votado, para votação da
Emenda nO 1.

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emen da n012,apresentadaàMedidaProvisó
ria nog/2001, que mo di fi ca o art. 5° da MP.

Sala das Sessões, em de de 2001- Deputado
RonaldoCaiado, Vice-Lí der do PFL.
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Retirados
tam bém osdestaquespara vota çãodas Emen das nOs
2 e 3?

O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA- Todos reti ra
dos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne\es) - Faço a
con sul ta para que não hajadú vi daaposteriori.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - So bre
a mesa re que ri men to de des ta que da ban ca da do
PT:

SenhorPresidente,

Requeremos, nos ter mos do art. 161,
in ci so I, e § 2°, do Re gi men to Inter no, des
ta que para vo ta ção em se pa ra do com vis
tas à sup ressão, da expressão "acrescido
da variação do preço mínimo da unidade
de produto vinculado", constante do § 3°
do art. 10 do projeto de lei de conversão
apresentado à Medida Provisória n° 9. 
Luci Choinacki, PT João Grandão,
Vice-Lí der do PT,

A proposta do PT é, portanto, pelasu pres sãoda
expressão.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Vou sub
meter a votos a expressão destacada. Para orientar
as bancadas, esclareço que aqueles que quiserem
manter a ex pres sãodeve rãovotar"sim"; os que qut
se rem vo tar a fa vor do des ta que do PT, pela su pres
são da ex pres são, de ve rão vo tar "não".

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peçoapa la vraparaenca mi nhara votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa. a pa la vra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re
vi sãodaoradora.)-Sr. Presidente, Sras. eSrs. De
putados, porque reque re mosdestaque paraa ViR
cu la ção do pre ço mí ni mo aos ju ros e ao fi nan ci a
mento? Existe um problema muito grave na agri
cultura: a ques tão da ren da. Em 1994 e 1995, os
produtoresruraisproduziam 76 mi Ihões de to ne la
das de grãos e tinham renda de 43 bilhões; de
1999 a 2001, a produção aumentou para 94 mi
lhões de toneladas, mas a renda agrícola ficou
aba i xo de 40 mi Ihões.

Nos sa pro pos ta é que não se vincule financia
mentoaoau mentodopreço míni mo porque issodi mi
nui ain da mais a ren da dos pro du to res. Esse é o gran
de dilema, não só do Partido dos Trabalhadores. A
própria CNA faz críticas, dizendo que, enquanto o
Con gres sonorte-ame rica noaprovasubsídiosàagri
cul tu ra, no Bra sil, a ren da dos pro du to res cai a cada

REQUERIMENTO DE DESTAQUE

(Simples)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque
para a emenda nO 8,apresentadaàMedida Provisória
n° 9/2001, que acrescentaparágrafo úni co ao art. 3°
da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001. - De pu ta do
Ro naldoCa iado,Vice-Lí der do PFL.

(Simples)
Requeiro, nos ter mos regimentais, destaque

para a Emen da n07,apresentadaàMedidaProvi
só rian09/2001, quedá nova redaçãoao §2° do art.
2° da MP.

Sala das Ses sões, em de de 2001.- Deputado
RonaldoCaiado, Vice-Lí der do PFL.
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dia, principalmente daqueles que estão empobreci
dos no cam po.

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos o re
querimentodesupressãodestavinculaçãoaosfinan
ciamentos porque defendemos o au men to da ren da
agríco lae não adi mi nu ição, con for me está sen do en
caminhado.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Para que
não haja dúvi da, ouvi reia opi niãodos Lí de res em re..
laçãoao desta que debancadado PT, para su pres são
dessaexpressão.

Os que qui se rem man tera ex pres são - por tan
to, man tero tex to - en ca mi nha rão o voto "sim".

So li ci to aos Srs. Lí de res queape nasori en temo
voto.

Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa)
Como vota o PST? (Pausa.)
Como vota o Blo co Par la men tar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
"não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
votao Blo co Par la men tar PUPSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Blo co/PSL - MG.
Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Blo co Par la men tar PDT/PPS?

O SR. RUBENS BUENO(Blo co/PPS - PRo Sem
revisãodoorador.)-Sr. Presidente, vota mos "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB? (Pausa)

Como vota o PPB?
O SR. LUIS CARLOS HEINZE(PPB - RS. Sem

revi são do orador.)-Sr. Presi dente,o PPBvota"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT? (Pausa.)

A De pu ta da Luci Cho i nac ki e o De pu ta do João
Gran dão já en ca mi nha ram o voto "não".

Como vota o PMDB?
O SR. WAGNER ROSSI(PMDB-SP. Sem rev~

são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PMDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Sem re vi
são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PSDB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PFL
vota "sim", pela ma nuten çãodotexto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
votao PartidoTraba IhistaBrasi lei ro?

O SR. IRIS SIMÓES(PTB - PR. Sem re vi são do
ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PTB vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Aque les
que fo rem pela ma nu ten ção da ex pres são per ma ne
çam como se acham. (Pausa)

É MANTIDA A EXPRESSÃO.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre si den te, peço
a pa la vrapelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO(PT-MS. Pela ordem.
Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, peço ve ri fi
caçãodevotação.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - É ex tem
porâneaasolicitação, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - So bre a
mesa re que ri men to de des ta que da ban ca da do PL.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Pre s~

den te, peço a pa la vra pela ordemo
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa.apalavra.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 

MA. Pela or demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si
dente, o microfo nedo PTestavadesligado.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre si den te, peço
a pa la vra pela ardemo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a pa la vra.

O SR. JOÃO GRANDÃO(PT-MS. Pelaordem.
Sem re vi são do orador) - Sr. Pre si den te, eu esta va in
sistindo, masomicrofoneestavadesli gado.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Asolicita
çãofoifeitaatempo, Deputado?

O SR. JOÃO GRANDÃO - Pedi tempestiva
mente.

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente,
peçoapa la vrapelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a pa lavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ar demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si
dente, houve um acor do ge ral. Essas vo ta ções ser
vemparamarcarposição. Recomendoqueconsteda
ata o voto con trá rio do PT. Se hou ve acor do, deve ser
cumprido.



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(BANCADA DO PT)

SenhorPresidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso

11, e§2°do Re gi mento Internoda Câma rados Depu
tados, destaquepara votaçãoemsepa radoda Emell
danO 18, apresentadaà Medida Provisóriano9/01.

Sala das Ses sões, 20 de no vem bro de 2002. 
João Grandão, Vice-Líderdo PT.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re v~

são da ora do ra.) - Man te mos o destaque, Sr. Pre s i
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei
asliderançaspartidárias.

Tra ta-se de re que ri mento dedes taque para vo
tação em separado da Emenda n° 18,de seguinte
teor:
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O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Deputado, pedi- O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
mospara res sal varo desta que. Vota mosa fa vorda me- Pelaordem. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente,
didaprovisória.Essefoioacordofeitoemseugabinete. o voto do Bloco Parlamentar PDT/PPS também é

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Deputado "não".
João Gran dão, o acor do não foi esse; foi para mar car O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - O pa i nel
po si ção, sem pe dirve ri fi ca ção. Fui eu que con du zi o fala, mu itas ve zes, porto dos nós, ilus tres Lí de res.
acordo.ODeputadoJutahyJuniorétestemunha. O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Consulto

Dissea V.Exa., Sr. Pre si den te, que ninguémpe- o ilus tre Lí derdo PL 50 bre se mantémodes ta que de
diria verificação de votação. Cada partido marcaria ban ca dapara votação em se pa radoda Emenda n° 12
posição, votariacontraouafa vor, massempedirveri- ou seoreti raemfunçãodoentendi mento.
ficação. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -A Pre s~ Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente,quemapre
dência faz um apelo ao Deputado João Gran dão no sentou odes taque?
sen ti dode que ace iteasu ges tão para que fi que re gis- O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - O Se era-
tra do o voto do PT nes ta ma té ria. Des sa for ma, con t~ tá rio-Ge ral da Mesa in for ma que foi apre sen ta do por
nuaremosavotação. VExa.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Pre si den te, peço O SR. L1NCOLN PORTELA - Eu o retiro, Sr.
apalavrapelaordem. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) -A Pre St
V.Exa.apalavra. dênciaagradecea V.Exa.

O SR. JOÃO GRANDÃO(PT -MS. Pelaordem. O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Consulto
Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente, mais uma novamenteoilustreLíderlnocêncioOliveira sobrese
vez, o Parti do dos Tra ba lha do resde monstra quetem per mi te que a Mesafaça a re ti ra da do desta que para
sensibilidade. So bre aques tão do FAT que re rnosfir votaçãoemseparadodaEmendan° 13.
marcompromisso. Nãoabri mosmão disso. Osfundos O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
constitucionais não estão incluídos da forma como PE. Sem re vi são do ora dor.) - Sim, Sr. Pre si den te.
gostaríamos, mas o Fundo de Ampa roaoTraba lha- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -A Pre si
dor,queatendepequenosprodutores, principalmente dênciaagradecea V.Exa. Está reti radoodestaque.
doNordeste,precisaseranalisadoimediatamente.

O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves)-Con sulto
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. oPTsobresepermitearetiradadodestaqueparavo

con ta com oapo iodesta Presidência nabuscadeso- ta ção em se pa ra do da Emen da n° 18, emfun çãodo
luçãoparaos fi nanciamentosdo FA1. entendimento.

Portan to, está man ti daa ex pres são, com o voto
con trá rio do PTecom ocom pro mis so de nos esforça
mos no sen ti do de que tam bém haja fi nan ci a men tos
comrecursosdo FAT.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Pre si
den te, peço a pa la vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Pela ordem. Sem revi são do ora dor.)-Sr. Pre s~

den te, o votodo Bloco Par la men tar PSB/PCdoB tam
bém écon trá rio ao tex to.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re
gistrado, Deputado.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or demo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.
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EMENDA ADITIVA N° 18

destacada.
Inclua-se à MP nO 9, de 31 de ou tu bro de 2001,

osseguintesdispositivos:

"Art. 18. As instituições financeiras operadoras
do sistema nacional de crédito rural procederão, no
pra zo de até no ven ta dias, con ta dos da data de pu bl~

caçãoda regulamentaçãodesta MP, o recálculo dos
saldos devedores, quitados, ou não, doscontratosde
financiamentos com recursos controlados do cré di to

- Sr. Presidente, rural, incluindoosFundosConstitucionaisdoNorte,
do NordesteedoCentro-Oeste, firmadosa partir de
14 de março de 1990, até 31 dedezembrode1999,
sobreosquaisincidi ram, cu mu lativa mente, ou não:

I-osefe itosdeMP, edeatos normati vos do go
ver nofede ralque resulta ram node sequi líbrioentrea
cor re ção mo ne tá ria con fe ri daaos con tra tos, e a mé
dia da variação dos pre ços mí ni mos ofi ci a is, nos pe
ríodoscorrespondentes;

l-aca pi ta li za ção men sal de ju ros em de sa COF

do com o que de ter mi na o De cre to-Lei n° 167/67, e a
incidência de juros e correção monetária e m níveis
superioresàquelasdocontratoorigi nal nosca sos sob
oamparo do art. 40, da Lei n° 7.843/89.

§ 1° Para os efeitosdo recálculo de que tra ta o
caput deste artigo, deverão ser excluídos do saldo
de ve dorde cada con tra to:

a)aparce ladecorrentedodesequi líbriode índ~

cesreferidonoincisol;

b) o montante de recursosdebitados, a maior,
relativoaodisposto no inci so 11;

c) os lançamentos à título de multa, juros de
mora,honoráriosadvocatícios, etaxa ou co mis são de
permanência.

§2°0sbenefíciosprevistosnestaMPalcançam
ope ra çõescon tra tadas, ori gi nal mente, nova lor equi
valentea até R$20.000,00 (vintemil reais), na po si
ção de 20 de ju nho dc 1995, fir ma das com as sen ta
dosemprojetosdereformaagrária,produtoresrurais
pes soas fí si cas, e suas cooperativas.

Art. 19. Os eventuais saldos credores líquidos
jun toas insti tu ições fi nan ce i ras, apartirdo re cál cu lo
previstonoart.18serãocorrigidosmonetariamentee
ressarcidos aos seus titulares, nas seguintescondi
ções:

1-pelo Po der Exe cu ti vo, no caso da par ce la do
saldoreferenteaodisposto noinci so I, doart. 18, nos
seguintes prazos con ta dos da data de re gu la men ta
ção des ta MP:

a) até um ano para assentados em pro je tos de
reformaagrária;

b) até um ano e seis me ses, para mini e pe que
nos agricultores, agricultores familiares e cooperati
vasdepequenosprodutores;

c) até cin co anos para os de ma is.
II-pe las respectivasinstitu içõesfi nancei ras, no

caso dasparce lasdos sal dos re la ti vasaodisposto no
inciso 11, do art. 18, no prazo de até cento e oitenta
dias após a data da regulamentação destaMP

Parágrafo único. Os saldos relativos ao in ci so I
destearti gopode rãoserressarcidos naformadecré

A SRA. LUCI CHOINACKI
peçoa pa tavrapara en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Sem re vi
sãodaoradora.)-Sr. Presidente, mantemosodesta
que, pri mei ra mente, porquefica ramdeforada ne go
ciaçãoos produtoresquedesviaramosfinanciamen
tos agrícolas para outros fins. Apesar de existirem
muitas denúncias, fecham-se os olhos, fazendo de
contaque nada existe.

Esse é um des ta que im portan te para que os ca
loteirosnãosejambeneficiadoscomanegociação. O
primeiro pon to que a ban ca da do Par ti do dos Tra ba
Ihadoresdefende, desdequeaqui esta mos, éa mo ra
lizaçãodosfinanciamentos.

Entendemos que não dá, Sr. Presidente, Srs.
Deputados,para tratarosdesiguaisdamesmaforma.
Precisamos tra tar os pe que nos e mi ni pro du to res de
for ma di fe ren ci a da, porque eles são po bres e nãotêm
renda, e a política agrícola do Governo está provo
can do o êxo do ru ral, o aban do no das ter raso

Porisso, mantemosa nossa proposta. Entende.
mosqueprecisa haverpo líticadife renci ada para pro
dutores rurais mais po bres, mé di os e mais ri coso Se
os grandes, que possuem estrutura melhor, estão
sendoprejudicadospelapolíticaagrícoladoGoverno,
imaginem a si tu a ção em que se en con tram os pe que.
nosprodutoresru rais.

Aproveitamos a oportunidade e chamamos a
atenção de todos para a forma desrespeitosa como
são tratados os pequenos produtores do Brasil, a
quem é dada a falsa ilusão de que terão condições
melhores.

Como o Gover no co piatudo dos nor te-ame ri ca
nos, poderia, ao menos, copiar coisas boas. Por
exem pio: os sub sídi osaos pe que nos pro du to res do
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) vou Sub me
ter a votos) a seguinte
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dito para a quitação de tributos federais, nos caro s
enquadradosna letrac.

Art. 20. Após ore cál cu lo pre vis to no art. 18, os
saldosdevedoreslíquidos,juntoàsinstituiçõesfinan
ceiras, serão liquidados no prazo de cinco anos,
acres ci dos de dois anos de ca rên cia, ob ser va das as
seguintes condições:

a) taxa de ju ros de 1% a.a, com bô nus de adim
plên cia de 40% so bre o va lorto tal de cada par ce la a
liquidar, para assentados em projetos de reforma
agrária;

b) taxa dc ju ros de 1% a.a, com bô nus de adim
plên cia de 30% so bre o va lor to tal de cada par ce la a
liquidar, para mini produtores e agricultores familia
res;

c) taxa de ju ros de 2% a.a, com bô nus de adim
plên cia de 200% so bre o va lor to tal de cada par ce la a
li qui darpara osde mais.

Parágrafo úni co. As ta xas de ju ros se rão ca pi ta
lizadasanualmente.

Art. 21.Asinstitu içõesfinance irasfornecerãoa
conta gráfica dos contratos dos beneficiários desta
MJ, no pra zo de até dez dias após a data da ade são fL
xa do no art. 22.

Art. 22. O pra zo para a ade são ao pro ces 50 de
recál cu loe re pactuaçãodoscontratos, previstos nes
ta MP, será de até nove me ses após a data da pu bli ca
ção da sua re gu la men ta ção, sen do que o pra zo para
afor ma li zaçãodos novoscon tra tos nãopoderá exce
der a seis me ses após a data da ade são.

Art. 23. Os titulares de contratos renegociados
ao am pa ro da Lei n° 9.138/95 pode rão op tarpela re v~

são dos seus contratos nos ter mosfixados por esta
tI/P.

Art. 24. Anualmente, o Poder Executivo fará
cons tardas res pec ti vas Leis de Di re tri zes Orça men
tárias e Leis Orçamentárias da União, as dotações
necessá ri asparaaexecuçãodesta MP".

Art.25. Nãose rãobeneficiadoscomo recálcu lo
e repactuação das dividas rurais prevista nestaMP,
os produtores que tenham desviado a finalidadedo
crédito,bemcomotenhamsidocaracterizadoscomo
depositáriosinfiéis,eestejamemdébitocomaSecre
tariadaReceitaFederal.

Art. 26. Asope raçõesdesclassifi cadasdocréd~
to ru ral se rão in c1u idas nos procedimentos previstos
nesta MP, desde que a desclassificação não tenha
decorrido de des vio de cré di to ou ou tra ação do lo sa
dodevedor.

Art. 27. Asoperaçõesdeinvesti mentoaoampa
ro do Pro gra ma Naci o nal de Forta le ci men to da Agri-

cultu ra Fami liar{PRONAF), contratadasapartirde2
de janeiro de 1998 sob con di ções de en car gos COf

respondentesa50%{cinqüentaporcento)doresulta
do ob ti docom o so mató rio daTaxa de Ju rosde Lon go
Pra zo (TXLP) e a taxa efe ti va de ju ros de 6% a.a. (seis
porcentoaoano), te rãoos sal dosdevedo res recalcu
lados com base na taxa efe ti va de ju ros de 3% a.a.
(três por cen to ao ano).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
quefo remcontráriosàemenda, obviamente, enca mi
nha rãoovoto"não". Ape nas lem broaosparti dos que
avotação será simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - O PT en
ca mi nha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o PSOC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)

Como vota o PTN? (Pausa.)

Como vota o PST? (Pausa.)

Comovotao Bloco Paria mentarPSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o Blo co Par la mentar PUPSL?

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o Bloco Paria mentar POT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/POT - SC.
Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, vota"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
votao PartidoTrabalhistaBrasileiro? (Pausa.)

Como vota o PPB?

O SR. LUIS CARLOS HEINZE(PPB - RS. Sem
revisãodoorador.)-Sr. Presidente,o PPBvota"não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o PT? Já vo tou "sim".

Como vota o PMOB?

O SR. WAGNER ROSSI (PMOB - SP. Sem re vi
são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o PMOB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o PSOB?

O SR. XICO GRAZIANO(PSOB-SP. Sem revi
são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL- PE.
Sem revi são do ora dor.)-Sr. Pre sidente, vota"não",
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para cumprir o acordo. O PFL apenas encaminha a
votação,queserásimbólica.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Pres~

dência cumprimenta o ilus tre Re la tor pelo ex cep ci o
nal trabalhorealizadoemmatériade extrema impor
tân cia para todo o Bra si!.

Há 50 bre a Mesa a se guin te:
Emenda de Redação:

Su pri ma-se do in ci so 111 do art. r a pa
la vra "até".

Substitua-se, no art. 8 0
, a expressão

"os arts. 10
, 20 e 60 desta Lei" por "os arts.

10
, 2 0 e r des ta Lei':

Sala das sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
Confúcio Moura, Re la toro

A có pia já foi distri bu ída ao Pie ná rio.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Emvota
ção a emen da de re da ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Hásobre

a mesa e vou sub me ter a vo tos a se guin te

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
DE CONVERSÃO N° 1-A, DE 2002

Dispõe sobre o alongamento de dí
vidas originárias de crédito rural, de que
trata a Lei n° 9.138, de 29 de novembro
de 1995, e dá outrasprovidências.

OCongressoNacionaldecreta:
Art. 10 Fi cam au to ri za dos, para asope ra çõesde

quetra ta o§ 50 do art. 50 da Lei n09.138, de 29 de no
vem bro de 1995:

1-pror ro ga ção do ven ci men to dapres taçãode
vi da em 31 de ou tu bro de 2001 para 29 de ju nho de
2002, acres ci dados ju ros pac tu a dos de três por cen
to ao ano pro rata die;

11 - pagamento mí ni mo de trin ta e dois vír gu la
cin co por cen to do va lor a que se re fe re o in ci 50 I até
29 de ju nhode 2002, man ti do o bô nus deadim plên cia
previstonosinci 50S I eV,alínead, do § 5° do art. 50 da
Lei n° 9.138, de 29 de no vem bro de 1995.

§ 1° Para adesãoàscondiçõesprevistasneste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suasobrigações ou regularizá-lasaté29de junhode
2002.

§ 20O sal dode ve dor fi nan ce i ro das ope ra ções
de que tra ta este ar ti go será apu ra do pela mui ti pli ca
ção do sal do de ve dor das uni da des de pro du tos vilt
culadospelosrespectivospreçosmínimosvigentes,
descontando a par ce la de ju ros de três por cen to ao
anoincorporada às parcelasremanescentes.

§ 3° Sobreo sal do devedorfi nan ce i ro, apu ra do
naforma prevista no § 1°des tearti go, incidi rájurode
três por cen to ao ano, acres ci do da va ri a ção do pre ço
míni modaunidadedeprodutovincu lado.

§ 4° As prestações subseqüentes à de venci
mento prevista no in ci so I se rão cal cu la das sem pre
em parcelasiguaisesucessivas,emmeseslivremen
tepactuadosentreosmutuá riosecredores, no últi mo
dia de cada mês, com vencimento pelo me nos uma
vez ao ano, sen do que a data da pri me i ra pres ta ção
de ve rá ser até 31 de ou tu bro de 2002 e da úl ti ma até
31 de ou tu bro de 2025.

§5°A repactuaçãopode rápreveradispensado
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado
contratualmente sem pre que os pa ga men tos ocor re
rem nas da tas apra za das, sal vo se o de ve dor op tar
pelopagamento mediante entre gadoproduto.

§ 6° O inadimplemento de obrigação, cuja re
pactuação pre viu a dis pen sa a que se re fe re o § 5°,
ocasio na rá, sobreo sal do re ma nescente, oacrésci
modava ri ação dopreço mí ni mo esti pu ladocontratu
ai men te des de 31 de ou tu bro de 2001 .

§ 7° Na hi póte se de li qui dação an te ci pa da eto
tal da dívida até 31 de dezembro de 2006, apl~

car-se-á, além do bô nus des cri to no § 5° do art. 5° da
Lei n° 9.138, de 29 de novembro de 1995, desconto
sobreosaldodevedor existente na data da liquida
ção, de acor do com o va lor da ope ra ção em 30 de no
vem bro de 1995, asa ber:

1- vintepontospercentuaisparaoperaçõesde
va lor até dez mil re a is; ou

11 - dez pontospercentua isparaope ra ções de
valorsuperioradezmil reais.

Art. 2° Fica autorizada, para as operações de
que tra ta o § 6' A do art. 5° da Lei nO 9.138, de 29 de
novembro de 1995, a repactuação, a ssegurando, a
partir da data da pu bli ca ção desta lei, aos mu tuá ri os
que efetuarem o pagamento das prestações até a
data do respectivovencimento, que a parcela de ju
ros, calculada à taxa efe ti va, ori gi nal men te .contra ta
da, de até oito por cento, nove por cen to e dez por
cen to ao ano so bre o prin ci pai atu a li za do com base
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na va ri a ção do ín di ce Ge ral de Pre ços de Mer ca do
IGP-M, não excede ráostetos de:

1 - nove vír gu la cin co por cen to ao ano 50 bre o
princi pai, para a va ri ação IGP-M, acresci dade:

11 - três por cen to, qua tro por cen to e cin co por
cen to ao ano, para a taxa de ju ros de oito por cen to,
nove porcen to e dez porcen to, res pec ti va men te, ca~
cu ladapro ratadie apartirde31 deoutubrode2oo1.

§ 1°0teto aque se refe re o in ci so Idestearti go
não se apli ca à atu a li za ção do prin ci pai da dí vi da já
garantidoporcertificadosderesponsabilidadedoTe
souroNacional.

§ 2° Apli cam-se as dis po si çõesdeste arti go aos
mutuários com prestações vencidas, desde que os
débitospendentessejamintegralmenteregularizados
até 29 de junhode2002.

§ 3° Na re pac tu a ção de que tra ta este arti go, o
Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de
responsabilidadedosvaloresatestadospelasinstitu.
çõesfinanceiras,opagamentorelativoàequalização
entreovalorcontratual para pagamento de ju ros e o
va lor re ce bi do de acor do com o caput des te arti go.

Art. 3° Fica a União au to ri za da a dis pen saro tra
tamentoestabelecidonosarts. 1° e 2° des ta lei às ope
raçõesda mes ma es pé cie ad qui ri das sob a égi de da
Medida Ftovisória n° 2.196-3, de 24 de agosto de
2001.

Art. 4° Fica o ges tordo Fun do de De fe sa da Eco
nomia Cafeeira - FUNCAF, instituído pelo Decre-
to-Lein02.295,de21 de novembrode 1986, autoriza
do a conceder alongamento de pra zos e ajus tar en
cargos financeiros das operações que se seguem,
conforme disposições específicas do Conselho Mo
netárioNacional:

I - operações de consolidação e reescalona
mento de dívidas de cafeicultores e suas cooperah
vas, re a li za das no exer cí ciode 1997, e ope ra çõesde
cus te io eco lhe itada sa fra 1997/1998, a que se re fe re
o art. 8" AdaLei n° 9.138, de29de novembrode 1995;

11 - ope ra ções a que se re fe re o art. 3° da Me d~

da Provisórian02.196-3, de 2001.

Art. 5° Para as ope ra ções de cré di to ao am pa ro
do Programa de Revitalização de Cooperativas de
Produção Agropecuária - RECOOP, de que trata a
Medida Ftovisória n° 2.168-40, de 24 de agostode
2001, ficaassegu rada, a partirda data de pu blicação
des ta Lei, a taxa de ju ros efe ti va de nove vír gu la se
ten ta e cin co por cen to ao ano, em subs ti tu i ção aos
encargosfinanceirospactuados.

Art. 6° O art. 3° da Lei n° 10.177,de 12dejanei ro
de 2001, passa avigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 3° .

§ 2° Os mutuários interessados na renegocia
ção, prorrogaçãoecomposiçãodedívidasdequetra
ta estearti godeve rão ma ni festarformal mente seu in
teresseaosbancosadministradoresaté31 demarço
de 2002.

§ 3° Fica estabelecido o prazo até 29 de junho
de 2002 para o encerramento das renegociações,
prorrogações e com po si ções de dí vi das am pa ra das
em recursos dos Fundos Constitucionais, inclusive
sobaformaalternativa de que tra ta o art. 4°" (NR)

Art. 7° Fi cam os ges to res dos Fun dos Cons ti tu
cionais de Financiamento das Regiões Norte, Nor
desteeCentro-Oesteautorizadosaconcederprorro
gação de parte do sal do de ve dor de ope ra ções de
créditoao setor ru ral con tra tadasaoam pa ro de recur
sos des ses Fun dos, ob ser va das as se guin tes con di
ções:

1-trin ta e cin co porcen to do sal do de ve dor exis
ten te na data de re pac tu ação, paraasope ra ções con
tra ta das até 20 de ju nho de 1995;

11 - vinte e cinco por cento do saldo devedor
existente na data de repactu ação, paraasope rações
con tra ta das de 21 de ju nho de 1995 a 20 de ju nho de
1996;

111- vin te por cen to do saldodevedorexistente
na data de re pac tu a ção, para as ope ra çõescon tra ta
das de 21 de ju nho de 1996 a 20 de ju nho de 1997;

IV-quinzeporcentodosaldodevedorexistente
na data de re pac tu a ção, para as ope ra çõescon tra ta
das de 21 de ju nho de 1997 a 20 de ju nho de 1998.

§ 1° Para adesãoàscondiçõesprevistasneste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suasobrigações ou regularizá-lasaté29de junhode
2002.

§ 2° Para as operaçõesdevalorcontratadode
até R$200.000,00 (duzentosmilreais),osaldodeve
dorprorrogadonaformadesteartigoseráatualizado
pela taxa efe ti va detrês porcen to ao ano, in c1u si ve no
períododeamortização, eamortizadoemcincoanos
após o vencimento do prazo da última repactuação
efetivada, em par ce las igua is e su ces si vas, respe ita
da a periodicidade do cro no gra ma em vi gor na data
derepactuação.

§ 3° Para as operaçõesdevalorcontratado su
perior a R$200.000,00 (duzentos mil reais), o saldo
devedorprorrogado naformadesteartigoseráatuaH
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za do de acordo com os en car gos fi nan ce i ros es ta be
lecidosnoart. 1°daLei nO 10.177,de 12dejaneirode
2001, eamortizadoemcincoanosapósovenci mento
doprazoda últi ma repactuaçãoefetivada, emparce
lasigua isesu cessivas, respe itadaape riodicidadedo
cronograma em vi gorna data da re pac tu ação.

§ 4° o disposto neste artigo não se aplicaàs
operaçõesbeneficiadas pela Lei nO 9.138, de 29 de
novembro de 1995, pela MedidaProvisória n° 24, de
23 de janeiro de 2002, ou ao amparo do Programa
Nacionalde Fortaleci mentodaAgricultu ra Fa mi liar
PRONAF.

Art. 8° Fica es ta be le ci do o pra zo de até 29 de ju.
nho de 2002 para for ma li za çãodas re pac tu a ções de
que tra tam os arts. 1°,2° e 7° des ta lei.

Art. 9° O impacto orçamentário-financeiro de
correntedaaplicaçãodestalei,relativoàsoperações
previstasno§6" -A do art. 5° da Lei n09.138, de 29 de
novembro de 1995, será suportadopelasdisponibil~

dadesestabe lecidasparao Mi nisté riodaAgricultu ra,
Pecuária e Abastecimento no Orçamento Geral da
União, nos respecti vos exercí ciosde2001 a2003.

Art. 10. O Conselho Monetário Nacio
nal estabelecerá as condições que se fize
rem necessárias à implementação das dis
posições constantes desta lei, inclusive
quanto ao prazo para a for ma li za ção da re
pactuação.

Art. 11. São convalidados os atos praticados
combasenaMedidaProvisórian09, de 31 de outu bro
de2001.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002.
Deputado ConfúcioMoura

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA.
Amatéria vai ao SenadoFederal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Hásobre
a Mesa a seguintedeclaraçãodevoto:

MEDIDA PROVISÓRIA N° 9
VOTO EM SEPARADO

Deputado GONZAGA PATRIOTA

Em que pese tratar-se de votaçãocom indica
ção unânime dos Líderes partidários, o meu voto é
NÃOàMedida Provi só rian° 9/01, pordiscri mi naros
agricultores das Regiões Norte, Nordeste e Cen 
tro-Oeste, quecontra íram emprésti mosdosrecursos

administrados pelos Fundos Constitucionais, isto é:
enquantoosgrandesagricultorespoderãorenegociar
100%dassuas dívi das, es ses só pode rão re ne go ci ar
en tre 15 e 35% dos mes mos.

Por este mo ti vo, voto NÃO.

Plenário da Câmara, 20 de fevereiro
de 2002. -GonzagaPatriota.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Concedo
a palavra ao nobre Deputado Watter Pinheiro para
umaCo mu ni ca çãode Lide ran ça, pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como L~

der. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sras. e
Srs. De putados, aprove i to este mo men to paraco mu
ni car à Casa e a nos sa ban ca da, que to mou uma de
ci sãoontemea refe rendou hoje, oprocessode subs
tituiçãoda Li de rançado Partido dosTrabalhadores.

Agradeço à ban ca da do PT na Câ ma ra dos De
putadoso apoio, a so li da ri edadeeaconfi an ça notra
ba lho de sen vol vi do ao lon go do ano de 2001, que se
en cer ra ago ra em 2002.

Sr. Presidente, para nós, membros do Partido
dos Trabalhadores, é motivo de muita honra ter a
oportunidade de liderar uma bancada que se tem
destacado pela qua li da dede suas in terven ções, que
se tem des taca do exata men te pela pos si bi li da de de
apre sentara este Paria mentoquadroscapazesdedi
ri gi-Ioede repre sentaroparti do. Essa éaproezado
Partido dos Trabalhadores, criticada por alguns. Os
partidosdeoposição,emparticularoPT,promovema
tro ca de suas Li de ran ças num pro ces so de re no va
çãoedeoportunização a to dos os qua drosdos parh
dos, mo mento ím par na vida par la men tar, qual seja, o
deconduzireliderarumabancada.

Cre io, Sr. Pre sidente, que essa ta refafoicumpri
da por nós, como também desempenhada, tempos
atrás, por companheiros que já haviam acumulado
ex pe riên ci as no Par la men to. Essa ta re fa não só enal
tece, mas traz também um aprendizado sem igual. A
partirdes te mo mento, ofatodeterde sempe nhadoa
Liderança do Partido dos Tra ba lha do res nes ta Casa
não será, emhipótesealgu ma, a mesmaex pe riência
dequandoadentramosnoParlamento.Saímosagora
maisfortalecidos,comenormeaprendizado.

Agradeço o apoiodetodosos59Deputadosda
bancada do Partido dos Trabalhadores, que soube
ram compreender que, duranteoexercício da lide
rança, desenvolveram conosco não só uma relação
de liderança para liderados, mas uma relação tam
bém de ami gos, com pa nhe i ros e in di ví du os que têm
comobaseasolidariedade,arelação centraldeapoio
e a convivência.
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Sr. Presidente, faço este registro não só paraos mas, des de o mo men to da ele i ção de S.Exa., nós,
Deputados do Parti do dos Traba Ihado res, mastam pela Liderançado PartidodosTrabalhado res,coloca
bém para os Lí de res da Opo si ção nes ta Casa - com mosela ra mente aoportu ni dade de essa ban cadatra
panheiros Deputados Inácio Arruda, Eduardo Cam- balharfirmementepormudançasprofundas no modo
pos, MiroTeixeiraeRubensBueno.Durante esse pe- de administrar, no mododedi ri gire, prin ci pai mente,
ríododeconvivência, pudeaprender como li dar com naconduçãodemocráticadestaCasa.
a Opo si ção e comopertencera esse bloco. Não posso, em hi póte seal gu ma, de ixarde re

O tempo é escasso para registrar passagens gis trarque, mais do que po sitiva, foi pro ve i to saa con
importan~~s, qu~ndo da relaçãodonoss~dia-a-dia, vivência do Partido dos Trabalhadores, por meio da
comoodlalogoflrmadocomocompanhelroRubens nossa Liderança, com a Mesa Diretora, na relação
Bu e no, a quem tive opor tu ni da de de co nhe cer mais com V. Exa.
depertonoexercíciodaLiderança.Registro,portan- Q e d t d I t' .. ., u roagra ecer a o os pe os mo men os VI Vt
to, as sim co~oosoutros, aoportu n1da?edeternutn dos,principalmenteaquelesemquediscutimosmaté
do e construido com es ses com pa nhe Iros uma re la- . . ~' , .

- d . d M t 'b'l't f' nasrelevantes,comoa ImportancladoColeglodeUçao eamlza e. omen oquenospossl I I oua Inar . . .
posições, mas também identificarmos nossas rela- d~res,destaC~s~~efl.n1rsua.pauta. Creio que esse
ções essoais. f~lumava~ç~s.lgnlflcat~vo.H.oJe esta mosvotan do me
p. . dldasprovlsonasdepolsdeflrmarmosanecessidade
Q~eroaqUlagrade~eraesse~companhelrosda da aprova çãoda PECquealte rou essepa ra dig ma e

Opo~lçao a ~ompreensao, o apoloeosmomentos queapontaanecessidadede promovermosmudan-
que Juntos tnlhamos nesta <?as~ no ano de 2001, çasemrelaçãoaocomportamentodoExecutivo.
quando empunhamos bandeiras Importantes defen- . . .
didaspelaOposiçãonaCasa. Masquero tambémd~ Sr. Presidente, V.Exa. f~1 firme nessa questão.
rigir-me às Lideranças do Governo,aoscompanhe~ Em nom~ da bancadadoPartldodosTrabalhadores,
ros do PMDB, aos mem bros do PSDB do PFL do tenhoadlzerque, mes mono mo mentoemqueapra.
PTB, do PPB, do PHS, do PV, enfim, ao~ Deputados sentamo~ nos:>a candi?atura à Presidência desta
dosoutrospartidos, porquepudeconvivercomessas Casa, fOI pos SI vel ca ml nhar com V.Exa., com a pre.
Lideranças no exercíciodanegociação,na necess~ sençadonossocompanheiroDeputadoPauloRocha
dadedeajustesdeposiçõesouaténanecessidade na Mesa, dentro dos princípios democráticos que
dafirmezades sas po si ções. esta Casa está sem pre bus can do.

ComaLiderançadoGovernorepresentadapelo ,Queroencerrar dizendo q~e_a ban?adaganha
Deputado AmaidoMade ira, tiveoportu nidadedecon- ~m LI derque tem to das as con di çoes de 11 de rar o paF
viver ao longode umanodeexperiên cia. Tri lha mos tido nesta Casa. Ocompanhei roJoãoPau loéporde
momentosdedivergências,masaprendemosdesse maisconhecidodetodososParlamentares pelo seu
convívioaconsolidarorespeitomútuo,aconsolidara ca ráter, pela suaconduta, pela sua capacidade, é um
necessidadedecadavezmaisaOposiçãoserelacio- ~íderque se encaixanestemo~ent.o ele i t.o raldo paF
nar com o Go ver no, sem abrir mão de seus prin cí pi os, ti do porque vem de uma ex pe nen cla sem Igual. O De
mantendoafirmezaeexacerbando, Sr. Presidente,o putado João Paulo foi o condutor do grupo eleitoral
mecanismo do diálogo, do entendimentoedabusca em 2002 pelo PartidodosTrabalhadores.Esteéum
permanentedanegociaçãocomopontocentral. ano ele íto ral e nosso Lí dertem toda a ba ga gem ne

Aproveito o mo men to para di zer a todosos Par- cessária, mantendoatradiçãodabancadado Partido
lamentaresquesealgumexcessoestaLiderançaco- dos Trabalhadoresna escolha de seus Líderes. Por
meteu foi exatamente no intuito de acertar. Obvi a- con sen so, o De pu tado João Pa u lo foi ele i to na no ite
mente,devotercometidoexcessos. Todos nós co me- deterça-feira.
temos falhas. Iv'es quero, de público, desculpar-me Despeço-meda Liderançadizendoao Deputa
por qualquer tipo de excesso ou faha praticada ao doJoãoPauloque,maisdoquenossasexpectativas
longodessajornada. desucesso, mais do que ode se jode umaLide ran ça

Queroagradeceremparticular,Sr. Presidente,à pautada na mé diada ban ca da, novi gordo Parti do
Mesa Di reto radesta Casa, na figu rade V.Exa., Pre s~ dosTraba Ihadores, te nhocertezadequeS.Exa. tam.
den te Aé cio Ne ves, com quem tive oportu ni da de de bém cumpri ráo objetivo tra ça do pela ban ca da, pOf
viver experiência importante: a eleição da Mesa da quereúneaqualidadedamilitância.
Câ ma ra dos Depu ta dos. Apre senta mos como can d~ Fica de mons tra do tam bém que essa ex pe riên
dato o companheiro Deputado Aloizio Mercadante, cia do PT é sem igual. Se tivéssemos reeleição na
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banca dado Parti dodosTra ba lha do res, tal vez eu não
tivessetidoaoportunidadedeliderar o partido.

Portanto,parabenizoocompanheiroJoãoPaulo
pela con quis ta da Li de ran ça, que foi conseguida pe
los seus mé ri tos, e a nos sa ban ca da pela es co lha.

Agradeço a Deus a oportu ni da de que me per m~
tiu no ano de 2001 e, principalmente, à bancadado
Parti do dosTra ba lha do res pelo ca ri nho e pela con f~

ançaquetambémdepositaagorano Deputado João
Paulo.

Muitoobrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Esta Pre.
sidênciatempor deverdejustiçafazerumregistro.

A vida pública, como todos nós sabemos, é
complexa,muitas vezes nos leva a mais frustrações
doqueacomemorações, massóelanospermitecon
viver com pessoas que em outras atividades seria
praticamente impossívelconhecer.

De pu ta do Wal ter Pi nhe i ro, sou eu quem tem o
deverdeagradeceraV.Exa. aoportunidadede, como
Presidente desta Casa, conviver e aprender com o
no bre Lí derdo Par ti do dos Tra ba lha do res, que foi fir
me na defesadoprogramadopartido, que, com bri
lho, li de rou seu parti do nes ta Casa, com a com pre el).
sãoda importân ciado Paria mentopara sempreavan
çarmos.

Na minha avaliação, esse úl ti mo ano será mar
ca do na his tó ria do Par la men to como o ano de med ~

dasextremamenteprofundasepositivasdo pontode
vistadarecuperaçãodasnossasprerrogativas,como
alimitaçãodasmedidasprovisórias,anossareconó
liaçãocomasociedadeatravésdoepisódiodaimun~

dade parlamentar, entre outras. Isso só foi possível
porque V.Exa. esteve em todososinstantesàfrente
dosentendimentosedasnegociações.

Estou certo de que a bancada do Partido dos
Tra ba lha do res se sen tiu hon ra da a cada dia do man
dato de V.Exa.. Mas é o Parlamento brasileiro que
deve, por meio deste Presidente, uma palavra de
agradecimentoa esse Lí der que, por to dos os dias do
seu mandato, engrandeceu esta Casa e fez valer a
pena exer cer um man da to para se con vi ver com um
Parlamentardetamanhadignidadepessoaleespírito
público.

Cumprimento o PT por ter escolhido seu novo
Lí der, que as su me suas fun ções e, certa men te, pelo
pres tí gio que des fru ta nes ta Casa e pela his tó ria de
vida, haverá de continuar a trajetória do Deputado
WalterPinheiro.

Muitoobri gado, Deputadoe LíderWalterPi nhe-i
ro, pela convivência que nos proporcionou nesta
Casa.

O SR. INOCÊNCIO OLlVEIRA-Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or demo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela or demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si
dente, todosnósLíderesquetivemosaoportu nidade
deconvivercomoDe putadoWalter Pi nhe iro eco nha
ce mos o De pu ta do João Pa u lo, novo Lí derdo PT, sa
be mos que S.Exas. são me re ce do ras das mais jus tas
homenagens. Entretanto, pro po nhoque, logo em se
guidaà manifestaçãodoDeputadoJoão Pa u lo, volte
mos ao proces so de vo tação ede ixe mos tão sin ce ras
home na genspara outra oca sião, quan dotambém po
de rei fa lar com mais pro fun di da de so bre o tra ba lho
rea li zadopeloDeputado WalterPi nhei ro nestaCasa
eas espe ran ças que sedepo si tam so brea Li de ran ça
doDe putadoJoão Pa u lo.

Digo isso, Sr. Presidente, porqueéimportante
que vo te mos as ma té ri as em pa u ta. O País está em
jogo.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Épositiva
apropostadeV.Exa.OuviremosrapidamenteoDepu
tado João Paulo, novo Líder do PT, e, em seguida,
passaremosàvotaçãodasmatérias.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a pa la vra ao nobre De pu ta do João Pa u lo, para uma
Comu nicaçãodeLiderança, peloPT.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Como Líder.
Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente, Sras. eSrs.
Deputados, em primeiro lugar, desejo agradecer à
bancada do Partido dos Trabalhadores a confiança
depositada em minha pessoa. Esperoretribuir essa
confiança ao de sem pe nharopapelde Líder, contri bu
indocom a bancada,comopartido e com o Paria
mentobrasileiro.

Certamente, nãote nho to das as qua li dadesdo
Deputado Walter Pínheiro,meucompanheiroquede-i
xaaLide rança do partido. S.Exa., quedesempe nhou
seu mandato de Líder de forma singular, tornou-se
um marconahistóriadaLiderançadoPT e tem hoje
o reco nheci mentodabancadaedetodaaCasa.

Sr. Presidente, não posso deixar também de
manifestar minha emoção neste momento. Liderar
uma ban ca da como a do PT é mo ti vo de mu i to or gU"
Iho.Aliás,jáé moti vode mu itoorgu Ihosermem brodo
PT. QuandoajudeiafundaroPartidodosTrabalhado
res, tra ba lha va numa in dús tria metalúrgica.
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Quandocomeçamosnossasprimeiraslutas,ja O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Esclareço
mais imaginei um dia estar nesta tribuna liderando aV.Exa.quesetratadeproblematécnico.
uma ban ca da de 59 De pu ta dos. Des sa ma ne i ra não Já so li ci tei que ele seja cor ri gi do, por que o co
pensava, mesmo quando lia os versos de Carbs mandodosmicrofonesédoPresidente.

Drummond de Andrade, q.ue dizia:."Vai, C?arlos!. ser O SR. MIRO TEIXEIRA - Essasituaçãojácatl
gauche na vida". Ten ta va In tro du zlr em ml nha vida ~ souaborrecimentos.
aviso que Carlos Drummond de Andrade ?ava a SI OSR.PRESIDENTE(AécioNeves)-V.Exa.co
mesmo. 1entava ser gauche e fazer da mlnh~ uma nheceoespíritodemocráticodestaPresidência.
vidamarcada,quebuscasse,calcadanafraternldade .._
e najusti ça, a constru çãode um País me Ihor. Os tecnlcosestaotentandosanaroproblema.

Digo aos companheiros que me deram esse O ~R. MIRO TEIXEIRA- Agradeçoa V.Exa. o
voto de con fi an ça que pro meto re pre sen tar aban ca- esclareCimento.
dacomadig nidadeea responsabi lidadeca racterísH Deixarei para ama nhã a ho me na gem ao De pu
casdenossopartido. tadoWalterPinheiro.

Este nãoseráumanofácil. Adisputaasertrava- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todos
dano Parlamento não será única. Mu itostemasvirão participaremos dela, no bre De pu ta do, pois é jus ta e
à tona, murtas opiniões serão proclamadas, muitos merecida.

votosserãodados. O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
Outra disputa será travada nas ruas e novos apalavraaonobreDeputadolnácioArruda,parauma

projetospara o Paísse rãoapre senta dos. Nossaban- Comunicação de Liderança, pelo Bloco Parlamentar
cadaenossosDeputadostambémseapresentarãoà PSB/PCdoB.

opinião públicas?licitando o direito de dirigir o País O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE.
com um novo pro Jeto. Como Líder. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente,

De se jo cum prira mo desta e sim pies função de Sras. e Srs. De pu ta dos, peço a pa la vra ain da como Li
ser apenasumdel~gadoemi litantenopro jetodere- derdoparti do maisan ti godo País, que com pie ta rá,
presentarbem na tnbu na e na Casaabancadado PT, neste ano, oitentaanosdeexistência.
de, nas ruas deste País, apresent~r um proj.eto que Nossos ativistas e dirigentes, entre eles o
c?ntemple~u~ro rumo para o Brasil, u~ projeto que ex-Constituinte João Amazonas, passaramamaior
vlsaabeneflcl~rnossopo~o~aconstruIrum mo~e lo partedessetempo naclandesti ni dade, devidoà re
degoverno,feltoparaa malonadenossapopulaçao. pres sãoquevi go ra va no País.

Sr. Presidente,assumo,nesta tarde, a honrosa T' h d d' .. b d d P t'd C... . d d Ive a on ra e In glr a an ca a o ar I o ()
responsabilidade de 11 de rar meuparti do, esten en o . t d B'I . d d . t I t r ti
um grandeabraçoaoscompanheirosdebancada,em mUnls a o rasl nump~no ~ eln ensa u ~po I

. I D t d W It P' h . L' d ca, dentro do pe que no raio de 11 ber da de que vive nos
especla ao e~u a o a er. I_n e I ro eaos I e res sa Pá tria, ede for mar opi nião quan to à pre sen ça dos
da base gover n1sta eda Opo SI çao. comu nistasnapolíticanacional.

Tenho certeza de que, juntos, desempenhare .. . . .
b t b Ih S e laça-ot'l verde ser Flcofellzporter convlvldocomocompanhelro

mos um om ra a o. e nos sa r b' W I P' h' R b B M' T' .
d . d f t Ih (P I) alano a ter In elro, u ens ueno, Iro elxelra,

ura, sera; se pu er ser ra er na, me or. a mas. I d PL d b d G C
. . . comosco egas o e a ase o overno. omes

O SR. PRESIDE~TE(AecloNeves)-Parabens tes nos confrontamos,àsvezes,duraerispidamente,
a V.Exa., DeputadoJoaoPaulo. mas num debate elevado, para marcarnossasposi

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre si dente, peçoa ções. Nesse processo, a Mesa, que re pre sen ta amai
pa lavrapela ordem. oriada Casa, soube,acadainstante, respe itarodi rej

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa to da mi no ria de ex pres sar seu pen sa men to, sua dis
pede presteza aos Srs. Deputados para que possa- cordância,suavisãodosinteressesnacionais.
mosretomaravotação. Sr. Presidente, éumahonratransmitiraLideran

Tem V.Exa. a pa la vra. ça do PCdoB ao De pu ta do Ha rol do Lima, ár duo de-
O SR. MIRO TEIXEIRA(Bloco/PDT - RJ. Pela fen sordascausaspopu lares. S.Exa. foi gran de com

ordem. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente, pei batente, em todasascircunstâncias que a vida lhe
cebi, há pouco, queos microfo nesdosapartes estão apre sentou. Édeca noda nos sa bancada, naquinta
desligados, tal vez por equí vo co - com cer te za, não Legislatura nesteParlamento - o povo baiano reco
poror dem de V.Exa. nheceocamarada, engenheiroeDeputadoConstitu
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in te como uma das fi gu ras mais im portan tes do ce ná
riopolíticonacional.

Queremos ver S.Exa. de volta ao Congresso
Nacional, no próxi moano, não maiscomo Deputado,
mas como Se na dor da Re pú bli ca. Esse é um gran de
desafio que, tenhocerteza, onobrecolega vencerá.

O Par ti do Co mu nis ta do Bra sillhe dápa ra béns,
Deputado Haroldo Lima, pela eleição como Líder e
lhe desejasucessonodesempenhodesuasativida
des.

Muitoobrigado.
O SR. PRESIDENTE (DeputadoAécioNeves)

A Presidênciacumpri mentaV.Exa, ilustreLíderlnácio
Arruda, pela firmeza com que sempre defendeuos
pon tos de vis ta de seu parti do. No úl ti mo ano, V.Exa
desempenhourelevantepapel no Parlamento.

Da mesmaforma,saudamosoDeputadoHaro~

doLimaque, com sua vastaex pe riên cia, certa mente
será va li o so ins tru men to nos avan ços que esta Casa
continuaráperseguindo.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Concedo
apa la vraao nobre De pu tado RobertoJefterson, para
uma Co mu ni ca ção de Li de ran ça, pelo PTB.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
ComoLíder.Semrevisãodoorador.)-Sr. Presidente,
falo como Lí derdo PTB, re con du zi do hoje pela una n~

midadedoscompanheirosdebancada.
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Com os

cumprimentosdaMesa,nobreDeputado.
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Pre si den

te, querofazerumapequenacorreção.
O jornalO Glo bodo dia 9 publicou a seguinte

nota na co lu na de Ansel mo Góes:

É gra ve a cri se. FH es tra nhou, ao ve ri
fi car a si tu a ção das en chen tes em Pe tró po
lis, os soldados do 32° batalhãovestidosde
jogging. Estasemana, ao voltar à serra, o
Deputado Roberto Jefferson, que havia
acompanhado o Presidente, comentou o
uso do trajeinsólitocomoComandante,di
ante do Che fe de Esta do, e o Co man dan te
teria dito: 'É falta de grana. Não temos di
nhe i ro para com prar far das' .

Sr. Presidente, a notícia nãoéverdade i ra. OCo.
ronelCaldas,Comandantedo 32° Batalhão de Infan
tariaMotorizadadePetrópolis, não fez esse co men tá
rio. Realmente, es tra nhei que a tro pa es ti ves se perf~

la da de jogging, maso Co man dan te me ex pli couque
ela estavasendo desengajada naquelemomento,an
tes do ran cho, porque a cri se não per mi tia que ele fos
se dado no quar tel.

Na viagem entre Caxias e Petrópolis, também
no tei que os pne us dos he li cópte ros es ta vam gas tos,
com o aço à mostra, si nal da cri se por que pas sa hoje
o Exércitobrasileiro, de vi do ao drás ti co corte de re
cur sosquevem so fren do.

Sr. Presidente, hou ve um erro da mi nha as ses
so ria, não do jorna lis taAnsel mo Góes. O Co man dall
tedoBata Ihãode Petrópolisconfidenciou-meadifí cil
situação do Exérc~o no tocante ao rancho, não ao
uniforme.Comenteioassuntocommeusassessores,
que ore pas sa ram ao jor na lis ta de for ma er ra da, por.
que o Coronel Caldas não fez aquele comentário.
Além defa zerfu xi co, tra í ram mi nha con fi an ça, ao re
lataraconversade um De putado Fede ralde Petró po
Iis com o Comandante da unidademilitardacidade.
Isso deve estarcausandotranstornosaele, inocente
nesseprocesso.

Sr. Pre si den te, que ro cor ri giro erro da mi nha as
sessoria, não do jornalista Anselmo Góes, que ven
deu o pe i xe como o re ce beu. O Co ro nel Cal das não
me disse que a tropa e stava sem uniforme porq ue
nãoti nhadi nhe i roparacomprá-Io; dissequeaesta va
liberando na que le mo men to porque não ha via con di
ções de lhe dar rancho, devidoà difícil situação do
Exérc~o.

Ao trazer o assunto ao conhecimento público,
peçodesculpasaoComandanteeaojornalistaAnsel
mo Góespelo exces soco meti dopela mi nhaas ses so
riadeimprensa.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves) - Está feito
oesciareci mentode V.Exa.

O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela ordemo

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pelaordem. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente,
querocomunicar à Casa que a ban ca da do PSB, re u
nida hoje, se gun doo prin cípiodo rodízio anual, ele
geu como Lídero De pu ta doJosé Anto nioAlme ida, do
Maranhão,atual Vice-Líder.

Agradeço aos colegasaconfiança,adedicação
e a colaboração que me proporcionaram em 2001.
Agradeço ainda aos Lí de res da Opo si ção e da base
pe losmomentos que com parti lha mos nes ta Casa e a
V.Exa. pela aten ção.

Desejo ao companheiro José AntonioAlmeida,
dirigente do nosso partido no Maranhão e também
seu dirigente nacional, um bom mandato em 2002.
Tenha certeza de que todos colaboraremos com
V.Exa. para marcar a pre sen ça do nos so parti do no



Ois cus são, em tur no úni co, da Me dida
Provisória na 10, de 2001, que altera a Lei
na 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
dis põe so bre a con tra ta ção portem po de teF
minadopara atendera necessidade tempo
rária de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constitui
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên cias. Pef}
dente de parecer da Comissão Mista do
CongressoNacional.

Pra zo: 15/02/02.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Há so bre
aMesaoseguinte:

SenhorPresidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos ter mos
regimentais, a retirada da Medida Provisória na
10/2001 ,cons tan tedapa uta da presen te Sessão.

Sala das Ses sões, em 20.02.02

Assi na: Pro fes sor Lu izi nho, Vice-Líderdo PT.
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cenário da Cârrara dos Deputados, observando os O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Consulto
princípiosqueo re gem nes te mo mento em quecres- oilustreLíderDeputadoProfessorLuizinho sobre se
ce no âmbito nacional. É com muita satisfação que mantémorequerimentoderetirada.
passó a Liderança ao companheiro José Antonio O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
Almeida. re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, o Re la tor lerá o

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)-NobreDe- acordo. Estamos retirandoorequeri mento.
putado Eduardo Cam pos, a Pre si dên cia, que teve a O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Há acor-
oportunidadede com V.Exa. conviver ao lon godes se do, portantoestáretiradoorequeri mentodoPT.
últimoano,o~um'p~mentapeloespíritopúblicoepe~a O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Para ofe-
enormecontnbulçaoqued~uaoP~rlame~toedeseJa recerpareceràmedida provisória,emsubstituiçãoà
sucessoaoDeputadoJoseAntonloAlmelda. C . - M· t d C N· I d. . omlssao IS a o ongresso aCiona ,conce o a

O SR. JOSE ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presl- palavraaoilustreDeputadoFreireJÚnior.
dente,peçoapalavrapelaordem. O SR. FREIRE JÚNIOR(PMDB- TO. Para em~

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem tirparecer. Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente,
V.Exa.apalavra. Sras. e Srs. Parlamentares, nos termos da medida

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - provisória ora submetida à apreciação do Plenário
MA.Pelaordem.Semrevisãodoorador.)-Sr.Pres~ desta Casa, pretende o Poder Executivo permitir a
dente, agradeço a honra de poder, exercendo meu contrataçãotemporária de pessoalparaassegurara
primeiro mandato, Iideraressabancadavalorosado manutenção de serviços públicos essenciais em
PartidoSocialistaBrasi lei ro. Será umgrandedesafio substitu içãoaservido resqueeste jamemgreve. Para
liderarestabancada,oquejáfizeramfigurascomoa tanto, pro põe ai te rações aotextoda Lei na 8.745, de
Deputada LuizaErundinaeosDeputadosAlexandre dezembrode1993.
CardosoeEduardoCampos. Oprimei roaspectoaserexaminado, Sr. Presi

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Deputado dente, é concernente à admissibilidade da medida
José Anto nio Alme i da, V.Exa. está em con di ções de provisória, em face dos requisitosconstitucionais de
bri Ihar, as sim como tem bri lha do como Vice-Lí der. relevância e ur gên cia constan tes do pa rá gra fo úni co

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) -Item 2: do art. 62 da Car ta Mag na.
• o Sobre a relevância e urgência, o Sr. Ministro

MEDIDA PROVISORIA N 10, DE 2001 MartusTavares,naexposiçãodemotivos,járeconhe
(DO PODER EXECUTIVO). ceodireitodoexercíciodegrevenoâmbitodoserviço

pú blico, ga rantidooatendi mentoessencialàco mu ni
dade. Ou seja, naprópriaexposiçãodemotivosdoSr.
Mi nis tro do Pia ne ja mento, Orça men to e Ges tão fica
evidenciadoque a medida provisória foi editada em
função de uma situação momentânea, quando os
professores universitários federais e os servidores
públicosdaPrevidênciaSocialestavamemgreve.

Portanto, Sr. Presidente,dentrodoentendimen
to havidocomosLíde respartidá rios ea Liderançado
Governo,votamospela inadmissibilidade da Medida
Provisóriano 10,considerando desatendidoopressLt
postode urgência, sempre ju ízodoreconheci mento
da re fe vân cia da ma té ria, bem como da ob ser vân cia
dasvedaçõesex pressas notextoconstitu ci o na!. Opi
no também pela constitucionalidade, juridicidade e
boatécnicalegislativadamedidaprovisória.

No mérito, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
somospelarejeiçãoda medidaprovisória,hajavista
que o Pro jetode Lei na 6.032, de 2002, deauto ria do
pró prio Po der Exe cu ti vo, e que já se en con tra nes ta
Casa, mais exatamente na Comissão do Trabalho,
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trata justamente de regulamentar greve no serviço
público federal. Não teria sentido tratarmos aqui do
acessório e deixarmosoprincipalparaumaposterior
discussão.

O Projeto de Lei n° 6.032/02 será apensado a
um projetode leideau to ria daDe pu tada Rita Ca mata
já em tramitação, e haveremos de poder, dentrodo
entendi mento, discutiro mé ritoprinci pai eosacessó
rios.

o SR. PRESIDENTE (AécioNeves) - A Mesa
cumprimenta V.Exa. e faz uma consulta: o parecer,
então, épela inad missi bi lidade?

O SR. FREIRE JÚNIOR - Opa re cer é pela inad
missibilidadedamedidaprovisória.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO
PELO RELATOR DESIGNADO PARA

MANIFESTAR-SE PELA COMISSÃO MISTA
INCUMBIDA DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

MEDIDA PROVISÓRIA N" 10, DE 2001
(Mensagem n° 1.253/01)

Altera a Lei no 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, que dispõe sobre a contrata
ção por tem po de ter mi na do para aten der a
necessidadetemporá riadeexcepcio nal in
teresse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da ConstituiçãoFederal,edáou
trasprovidências.

Autor: Poder Executivo

Relator:DeputadoFreireJúnior

l-Relatório

Noster mosdesta Medida Provi só ria, ora sub met~

daàapreciaçãodoPlenáriodaCâmaradosDeputados,
pretende0 Poder Executivopermitiracontrataçãotem
po rá riadepessoalparaassegu raramanutençãode ser
viçospúblicosessenciais, em substituiçãoa servidores
quees te jam em gre ve. Paratan to, propõeai te ra çõesao
texto da Lei n" 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que
"dispãesobreacontrataçãoportempodeterminadopara
atendera necessidadetemporá riadeexcepcionalinte
res se pú bli co, noster mos do in ci so IX doart. 37 da Cons
tituição Fede ral, e dá outrasprovidências."

De acordocomotextodaMedidaProvisória sob
exame, a contratação com esse propósito poderá ser
efetuada pe losórgãospú bli cos quandoocor rer au sên
cia coletiva do serviço,paralisaçãooususpensãodas
atívidades, porprazosuperi oradez dias. Oquantitativo
depes soai asercontrata dopode rá ser igualao nú me ro

de servidores que tenham aderido ao movimento e a
du ra ção de seuscon tra tos será de até três me ses, prOf
rogáveis por mais três na hi pó te se de con ti nu ida de do
movimento.Aremuneraçãodopessoalcontratadones
sas con di ções nãopo de rá ser su pe ri orà mé dia da re
muneraçãodosservidoresquetenhamparalisadosuas
atividades.

EncaminhadaaMedida ProvisóriaaoCongresso
Nacio nalfoíabertoopra zoparaofe reci mentode emell
das, ora já encerrado sem que qualquer uma foss e
apresentada. Encerrou-seigualmenteoprazoparama
nifestação da Comissão Mis ta a que se re fe re o" 9" <b
art. 62 do textoconstitucional, semquea mes ma hou
vessesidoinstalada. Cabe-me, porcon seguinte, emde
cor rên cia de de sig na ção da Mesa da Câ ma ra dos De
putados,oferecer parecerpela Co mis são Mis taà Medi
daProvisórian" 10, de 2001.

II-VotodoRelator

Oprimeiroaspectoaserexaminadoéconcernen
teàadmissibilidadedaMedida Provisória, face aos re
quisitos constitucionais de relevância e urgência e às
vedaçõesconstantesdo" 1"do art. 62 da Carta Mag na.
Sobreaquestãodarelevânciaeurgência,assimsema
nifesta o Senhor Ministro Martus Ta va res, noster mos
da Expo si ção de Moti vos r'f 434-NMP:

"Está sendo finalizado e será encaminhado nos
pró xi mos dias, ao Con gres so Na ci o nal, Pro je to de Lei
objetivandoregula mentaroart. 37, incisoVII da Consti
tu ição,quereco nheceodire itodoexercíciodegreve no
âmbito dos serviçospúblicos, garantindo-se com ele o
atendi mentoessencialà comunidade. Contu do, o tem
podetramitaçãodesseProjeto,queensejaráimportan
tes debatesnaCâmara dos Deputados e no Senado
Federal, recomendaaediçãodeMedida Provi sóriapara
atendersituaçõesemergenciaisquejá estãoocorrendo
equepoderãoocorreratéaaprovaçãofinaldoProjeto."

AmatériaconstantedaMedidaProvisóriaestá,de
fato, indissociavelmente ligada à regulamentação da
greve no servi ço pú bli co, que éob je tode Pro jeto de Lei
n" 6.032,de2002, encami nhadopeloPoderExecutivo,
nostermosdaMensagemn" 1.453, de 2001, e que já se
encontra emtra mitaçãonesta Casa.

É in con ce bível queape nas após as re cen tes gre
vesnasáreasdeeducaçãosuperioreprevidênciasod
ai te nha o Po der Exe cu ti vo des co ber to a ur gên cia em
regulamentarodireitodegrevedosservidorespúblicos,
penden te de ini ci a ti va sua há maisde trezeanos. Tec ní
ca men te, aquestão da subs ti tu ição de servi do res gre
vistasporpessoalcontratadotemporariamente,noster
mosda Me di da Provi só ria sob exa me, po de ria ser me
Ihortra ta da noâm bi to do Pro jetode Lei refe rido, pois
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não há sentido em se examinar a questão acessória
aquiposta,referenteàcontrataçãoexcepcionaldepes
soaltemporário,antesmesmodelegislarsobreaques
tão principaldodireitodegreve do servidor.

No entanto, o Poder Executivo entendeuinviável
aguardaratramitaçãodoprojeto,quandodaediçãoda
Medida Provisória, por estarem em curso greves nos
setores já referidos. Agora, porém, com esses rrovi
mentos já su pe rados, semquequalqueroutra grevede
magnitude esteja a prejudicar o pleno funcionamento
dosserviçospúblicos,desapareceaurgência invocada
parafunda mentara ediçãodaMedida Provisória. Mant
fes to-me, as sim, pelo nãoaca ta mentodopres su posto
deurgência,opinando,porconseguintepelainadmiss~

bilidadedaMedidaProvisórian" 10, de 2001.
De resto, a MedidaProvisórianãoferequalquer

dasvedaçõestemáticasestabelecidasno" 1" do art. 62
da Carta Magna. Considero, também, que a Medida
Provisória atende os demaisrequisitos de constitucio
nalidade e juridicidade e está redigida observando as
normasdeboatécnicalegislativa.

No mér~o, porém,tenho váriasobjeçõesespecíft
cas a sub meterà apre ci a çãodemeus ilus tres Pa res.

A primeiradelas diz respe~o à fa"a de definição
precisa, nos termos da Medida Provisória, quanto à
qualificaçãodosserviçospúblicosconsideradosessen
ciaisapontodeexigiremacontrataçãodepessoaltem
porá rioparaassegu rarsuaconti nu idade. Reputoinad
missível deixar tal definição ao arbítrio da autoridade
públicaemcadaocasiãoespecífica.

No mesmodispositivodaMedidaProvisóriacons
taapermissãodecontrataçãodepessoalemquantitatt
voidênti coa0 nú merodeservido resquetenhamade r~

doaomovimento grevista. Essapermissãoécontradit&
riaemrelaçãoaopróprioProjetodeLeiregulamentador
do dire~ode greve dos servido res, en ca mi nhado pelo
PoderExecutivo,queprevêaobrigaçãodemanutenção
em atividadedeservidoresemnúmerocorrespondente
acinqüentaporcentodocontingenteefetivo,entenden
doimplicitamente que estariamassimasseguradasas
condições mínimasparaofuncionamentodosórgãose
entidadesatingidospela paralisação. Éincoerente,por
tanto,adotarlimitedistintoparaefeitodacontrataçãode
pessoaltemporário.

Adicionalmente,considerandoqueagrevenosef
viço pú bli co deve me re cerade vi da aten ção porparte
das autoridadesconstituídas, no sentido de superara
situaçãoqueatenhamotivado,éindispensávelquetais
autoridades negociem res pon sa vel men tecom as en ti
dadessindicaisrepre sen tati vasdosservido res, como
intuitodeabreviarsuaduração.Apossibilidadedepror
rogação das contratações temporárias, condicionada

apenas à permanência da greve,conformeestipulado
pela Medi da Provisória, pode contri bu irparaaaco mo
daçãodasautoridades,quepoderiam omitir-se da dis
cussãocomasentidadessindicais.

Por úl ti mo, cabecrí ti ca tam bémquanto à re mu ne
raçãodoscontratados.AremuneraçãopropostanaMe
didaProvisória,podendoalcançaramédiadaremune
raçãodacategoriadosservidoresgrevistas,nãomepa
re ce ace i tá vel. De fato, é de se su por que os even tu ais
contratados não tenham a mesma competência dos
servidores concursados que estarão sendo substitui
dos,poisseofossemteriamsidoaprovadosemconcuf
sonolugardaqueles.Adiferençaderemuneraçãoentre
servidoresdeve-seàprogressãonacarreira,resultante
deanosde ex pe riên cia. Nãose justi fi ca, porcon se guin
te,queocontratadovenhaaperceberremuneraçãosu
perioradequalquerservidorefetivo,semtersidoapro
va do em con cur 50 e em es tá gio pro ba tó rio e sem pos
suirexperiêncianafunçãopública.

Seria realmente uma contradição a hipótese de
negar-se a uma categoria um determinadopercentual
deaumentoepagar-seaeventuaiscontratadosvalores
que, para muitos dos servidores em greve por eles
substituídos, se riameventualmentesuperioresàre mu
ne ra çãoquete ri am se aten di das as re ivin di caçõesdo
movimentogrevista.

Em face a todas as objeções apresentadas, en
tendo que, ainda que desconsiderada pelo Plenário a
inexistência da ur gên cia ale ga da para a edi ção da Me
dida Provisória, as impropriedades apontadasquanto
aoméritorecomendamarejeiçãodapresenteMedida
Provisória.

Manifesto-me, em conseqüência, pela inadmissi
bilidadedaMedida Provi só rian" 10, de 2001, con si de
randodesatendidoopressupostodeurgência,sempre
juízodoreconhecimento da re levân cia da maté ria, bem
comodaobservânciadasvedaçõesexpressasnotexto
constitucional. Opiro, também, pela constitucionalida
de, juridicidadeeboatécnicalegislativadaMedidaPro
visóriae, nomérito, pela sua rejeição.

Sala das Sessões, de 2002. - Deputado Freire
Júnior, Relator.

O SR. MIRO TEIXEIRA -Sr.Presidente,peçoa
pa lavra pelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela
or demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, es
ta mos ca mi nhan do para um acor do que só foi pos si
vel graçasànovasistemáticadeediçãoevotaçãodas
medidasprovisórias.
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VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)-Emvota
ção o pa re cer do Re la tor, que con clu iu pela inad mis
sibilidade da matéria.

Os Srs. De pu ta dosqueoapro vam per ma ne çam
como se en con tram. (Pausa.)

APROVADO. (Palmas.)
O processoserá, portanto, encami nhadoàCo.

mis são Mis ta, para ela bo rar o pro je to de de cre to re
gulativo.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peçoa
palavrapelaordem.

Essaéaprimeirademonstraçãopráticada efi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
cá cia do novotexto: não émaispos sível a re edi ção de V.Exa. apa lavra.
medidaprovisória;teria que ser uma prorrogação. O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.

Háaindaaquestãodotranca mentoda pa uta ea Pela ordem. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente,
sensibilidade,porconseqüência,doconjuntodasfor- quero destacar especialmente o trabalho fe~o pelo
çaspolíticas,quedecidiurejeitaressamedidaprov~ Deputado FreireJÚnior. Dele estouto mandoco nheci
sória. mento agora,eé,verdadeiramente, um trabalho de

Foi comunicadoontem, pelo Re la tor, que ele fa- mérito. Poucas vezes, nesta Casa, temos tido essa
ria esse esforço, e, hoje, peloUderdo PFL, De putado oportunidadederejeitar, porumaquestãodeméritoe
Inocêncio Oliveira. deadmissibi lidade, umapropostaoriundado Executi

Então,vê-sequeanovasistemáticaproduz lJTl vo, como agora fizemos. É um marco importante na
efeitomelhor,realmente,paraademocraciainternae históriadonossoParlamento.
para uma elabo ração mais efi ci en te das leis em nos. RegistroaindaqueaopiniãodoDeputadoFreire
soPaís. Júniorde que a propostadoGovernoéinadmissível

Celebro,portanto,aprimeirademonstraçãoprá porque nãopreencheo critériodaurgência. E cha ma
ti ca da efi cá cia do novo tex to! Com isso, os tra ba Iha- aten ção para o fato de que o Po der Exe cu ti vo des co
do reslivram-sedaespadadeDâmocles. briu a urgência em regulamentar o direito de greve

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - A Mesa, dosservidorespúblicossomentedepoisdasúltimas
aten ta ao mé ri todo pro jeto, faz suas as pa la vrasde grevesdosservidores, trezeanosdepoisdeoassun-
V.Exa. toestarpendente na Casa, oquesig nificaque, objeti

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Neves) -Antes de vamente,oassuntonãoéurgente.
colocar em vo ta ção o pa re cer do Re la tor pela inad- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Pre si den
missibilidade, faço uma conSJlta formal aos Parla- te, peço a palavrapelaordem.
mentares ins cri tos para dis cu tir so bre se, em fun ção O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
dopa recer, abrem mãodes sa inscrição. V.Exa. apa lavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
te, peçoapa la vra pela ordem. Pelaordem. Sem revisãodoorador.)-Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem estava inscmo para discutir, mas entendo o grande
V.Exa.apalavra. acordo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela Querosaudar o DeputadoFreireJúniorporter
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o costurado essa matéria extremamenteimportante e
acor do é no sen ti do de que to dos abram mão. cumprimentar o Congresso Nacional como um todo,

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Conside porquefoiapartirda nova regula mentaçãodasmedi
ram-se, portanto, retiradas todas as inscrições para das provisórias, na qual V.Exa., Sr. Presidente, teve
discussãoamatéria. umagrandeparticipação,que se permitiua valoriza

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não çãodesteParlamento.
Havendo Oradores Inscritos, Declaro Encerrada a Esteéummarcoextremamenteimportante:re
Discussão. jeitamos,porinadmissibilidade,umamedidaprovisó

ria. No sistemaanterior,jamaispoder-se-ia chegara
umadecisãodessaimportância!

Saúdotodosostrabalhadores do serviçopúbH
co, que, lamentavelmenteestãosendousadoscomo
bodeexpiatório. O Executivo, habil mente, depropósí
to, procura jogar o funcionalismo contra o cidadão,
quan do este pre ci sa de aten di men to públi co, ne gan
do-Ihecondiçõeseequipamentos.

Efetivamente, fica demonstrado que o Par la
mento lavra umten toex tre mamen te importan teapós
a regulamentaçãodaPECdasmedidasprovisórias,
conferindorespeitoeresponsabilidadeaoCongresso
Nacional.
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Parabéns ao RelatorFreireJúnior!
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) -Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
W 27-A, DE 1999

(Do Sr. Lino Rossi)

Ois cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Resolução na 27, de 1999, que alteraaf
tigos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, criando a Comissão Pennanen
te da Câ ma ra dos De pu ta dos de Segurança
Pública e Prevenção, Fiscalização e Com
ba te às Oro gas; ten do pa re cerda Co mis são
de Cons ti tu i ção e Jus tiça e de Re da çãopela
constitucionalidade,juridicidadeetécnicale
gislativa, e, no mé ri to, pela apro va ção des te
e dos de nas 56/99, 98/00, 123/01 e
167/01, apensados, comsubstitutivo. (Rela
tor: Sr. Rob son Tuma). Pen den te de pa re cer
da Mesa.

Tendo apensados os PRC's N°S
56/99,98/00, 123/01 E 167/01.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
apa la vra, para ofe re cerpa re cerao pro jeto, em subs t~

tu içãoà Mesa, ao ilustre Vice-Pre sidentedesta Casa,
Deputado EfraimMorais.

O SR. EFRAIM MORAIS (Bloco/PFL-PB. Para
emitirparecer. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, pa re cer da Mesa da Câ
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Re so lu ção n° 27,
de 1999, quealte raartigosdo Regi mento Internoda
CâmaradosDeputados,criandoaComissãoPerma
nen te da Câ ma ra dos De pu ta dos de Segurança Pú
blica e Prevenção, Fiscalização e Combate às Dro
gas.

O projeto cria Comissão Permanente, en coo
trando-se apensadososprojetosderesoluçãojácita
dos.

As proposições foram vo ta das e apro va das na
ComissãodeConstituiçãoeJustiçaedeRedação, na
formadosubstitutivoapresentadoemanexo.

Che gam os pro je tos a este PIe ná rio para a sua
apreciação,naformaregimental.

Éorelatório.
Vao.
Comungamos com o entendimento esposado

naComissãodeConstituiçãoeJustiçaedeRedação
quantoaosprojetos.

Quanto à conveniência e à oportunidade das
propostas,nãopoderíamosdeixardelouvarainiciaH
va, que vem ao encontrodos anseios da Nação no

sentidodeprovidências de pre ven ção e com ba te à vi
olênciaqueseinstalou no País, semeandoomedoe
ainsegurançaentreapopulação.

Como des taca do no re lató rio do nobre De pu ta
do Rob son Tuma na CCJR, este pro je to re pre sen ta a
continuidade dos trabalhos desta Casa no combate
ao cri me or ga ni za do, como, por exem pio, o tra ba lho
desenvolvidopelaCPldoNarcotráfico.

Assim, pronunciamo-nos pela aprovação do
pro je to ora apre ci a do, ado tan doas su ges tões apre
sentadas no substitutivoda CCJR, queaperfeiçoaas
proposiçõesdopontodevistadoprocessolegislativo.

Éovoto.
Este Relator, Sr. Presidente, apresenta uma

emenda:

Acrescente-se ao projeto em epígrafe
o seguinte artigo, renumerando-se os se
guintes:

Art. 2 0 O § 2 0 do art. 26 do Regimento
Interno passa a vigo rar com a se guin te re
dação:

§ 2 0 Nenhum Deputado poderá fazer
par te, como mem bro ti tu lar, de mais de uma
ComissãoPermanente,ressalvadas as Co
mis sões da Ama zô nia e de De sen vol vimen
to Regio naI, de Dire i tos Hu ma nos, de Le gis
lação Part icipativa e de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado, Violência
eNarcotrá fico.

Justifica-se essa emenda porquepretende dar
aosSrs.Deputadosmaioroportunidadedeparticipa
ção na Co mis são que está sen do cri a da.

Éopa recer, Sr. Presidente.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO À MESA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 27, DE 1999
(Apen sadosos Pro je tosde Resoluções

rf s 56/99, 9812000, 123/2001 e 167/2001)

Altera artigos do Re gi men to Inter no
da Câmarados Oeputados criando a Co
missão Permanente da Câmara dos De
putadosdeSegurança PÚ blicaePrevert
ção, Fis ca li za çãoe Com bate às Oro gas.

PARECER DA MESA DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

l-Relatório

Trata-sede ProjetocriandonovaCo missão Pef
manente,encontrando-seapensados os Pro je tos act
ma citados.



EMENDAN°3

EmendaAditiva

Inclua-se no Substitutivo adotado pela Co mis
são de Constituição e Justiça, onde couber, o se
guinteartigo:

Art .... O § 2° do art. 26 do Regimento Intemo
da Câ ma ra dos De pu ta dos pas sa a vi go rar acres ci
do da seguinte expressão: "ouaSegu rança Pública
e Combate ao Crime Organizado e Narcotráfico".
(NR)

Justificação

Os textos em apreço referem-seaatribuições
da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional absorvidas pelo órgão ora proposto. A re
vogação visa evitar bis in idem, mo ti vo pelo qual a
emenda apenas ajusta os poderes daquele colegia
do ao pro je to em exa me.

Sala das Ses sões, de fe ve re i ro de 2002. - De
putadoRobson Tuma, Relator - Deputado Inocên.
cioOliveira, Lí derdo PFL.

EMENDAN°2

Dê-se ao art. 3° do Substitutivo adotado pela
Co mis são de Cons ti tu ição e Jus ti ça e de Re da ção o
seguintetexto:

"Art. 3° Fi cam re vo ga das:
1- a alí nea i doinciso XI do art. 32;

11- a ex pres são "se gu rança públicaeseusóf
gãosinstitucionais", constan te da alí nea fdo in ci so
XI do art. 32.

Justificação

Alte ra mosaalí neabdo Substitutivoda CCJR,
ao inclu irmososeqüestro ea la va gemdedi nhe i ro.

Entendemosquedeveríamos al"Tl>liar com es
sesdoistemasderelevanteinteresse, não somente
para essa Comissão como também para a socieda
de, uma vez que estão interligados ao tema central
eafetamdi retamenteasegu rança pú bli cacomo um
todo.- De putadoMiroTeixeira, Lí der do Blo co Par
lamentarPDT/PPS-Deputado Luizinho , Vice-Lí der
do PT - Deputado Sérgio Novais, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Deputado José
RobertoBatochio, Bloco ParlamentarPDT/PPS.

11- Voto

Comungamos com o entendimento esposado
na Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, quanto aos Pro jetos.

Quanto à conveniência e oportunidade das
pro postas, nãopoderíamosdeixarde louvara inici a
ti va que vem ao en con tro dos an se i os da Na ção, no
sen ti do de to mar pro vi dên ci as de pre ven ção e com
bate à violência que se instalou no Pais, semeando
o medo e a insegurançaentreapopulação.

Como destacado no Relatório do Deputado
Robson Tuma, na CCJR, estes Projetos represen
tam a continuidade dos trabalhos desta Casa no
com ba te ao cri me or ga ni za do, como, por exem pio,
aqueledesenvolvidopelaCPI do Narcotráfico.

Assim, nos pronunciamos pela aprovação dos
Projetos ora apreciados, adotando as sugestões
apresentadas no SubstitutivodaCCJR,queaperfú
çoa as proposições do ponto de vista do processo
legislativo.

Sala das Ses sões, de de 2002. - De pu ta do
EfraimMorais, PrimeiroVice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Há ora do
res inscritosparadiscutiramatéria.

Ha ven do am pio en ten di men to na Casa, a Pre
sidência BZ um apelo aos oradores inscritos para
que abram mão das ins cri ções. (Pausa.)

Nãohánenhumamanifestaçãodivergente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não

Havendo Oradores Inscritos, decla ro en cer ra da adis
cussão.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Há sobre
a Mesa as se guin tes:

EMENDAS DE PLENÁRIO

EMENDA N° 1
EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO

Autor: Deputado José Roberto Batochio 
PDT/SP

Dê-se à le tra b do in ci so XVII do art. 2° do Subs
titutivo da CCJR ao Projetode Resolução nO 27/99 a
seguinteredação:

"Art. 2° .
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As proposiçõesforamvotadaseaprovadasna "XVII- .
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, b) combateaocontrabando,crimeor-
naformadeSubstitutivoapresentadoemanexo. ganizado, seqüestro, lavagem de dinheiro,

Chegam os Projetos a este Pie ná rio para sua violênciaruraleurbana.
apreciação naforma regi mental.

Eorelatório.
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Justificação

A pre sen te emen da visa pos si bi li tarque aatu a
ção dos mem bros da Co mis são de Se gu ran ça PÚ bl~

ca possa se dar sem prejuízo de sua participação
como titulares nas demais comissõespermanentes.
Com essa providência es ta re mos bus can do evi tar a
pulverizaçãoexcessiva do nú me ro de co mis sões ea
manutenção de sua necessária representatividade.
Redaçãoresultante daemenda:

§ 2° Nenhum deputado poderá fazer parte,
como mem bro ti tu lar, de mais de uma comissão, ex
ce toquan do uma das co mis sões for ada Ama zô nia e
de Desenvolvimento Regional, a de Direitos Huma
nos, adeLegis laçãoParticipativaouadeSegu rança
PúblicaeCombateao CrimeOrganizadoeNarcotrá
fico.

Sala das Ses sões, de fe ve re i ro de 2002. - De
putado Inácio Arrud a, Lí der do Blo co Par la men tar
PSB/PCdoB-Deputado FernandoCoruja, Vice-Lí
derdoBlocoParlamentarPDT/PPS-Deputado Pro
fessorLuizinho, Vice-Lí derdo PT.

EMENDA N°4

EmendaAditiva
Dê-se ao Art. 3° do Substitutivo adotada pela

Co mis são de Cons ti tu ição e Justi ça a se guin te re da
ção:

Art. 3° Re vo ga-se a alí nea "I", do in ci so XI, do
art. 32, do Regi mentolnter noda Câ ma radosDeputa
dos e su pri ma-se da alí nea "f" do mes mo in ci so a se.
guin te ex pres são:" se gu ran ça pú blica eseus órgãos
institucionais;".

Justificação

Esta emen da ob je ti va ade quaro tex to de for ma
a evi tara acu mu lação de atri bu ições en tre a nova Co
missão que está sendo instituída e a Comissão de
Relações Exte ri o res ede Defe saNacio na!.

Sala das Sessões, de fevereiro de 2002. 
Deputado InácioArruda, Lí derdo Bloco Paria mentar
PSB/PCdoB - Deputado Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT - Deputado Fernando Coruja,
Vice-Líderdo Bloco Paria mentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pas sa-se
imediatamenteaospareceresàsemendasqueserão
proferidos,tenho certeza,deformabastantesucinta.

Lem bro a esta Casa que, ao se en cer rar esta vo
ta ção, que ocorre rá em pou cos mi nutos, ha ve rá ses
sãoextraordináriadaCâmara dos Deputados com a
seguinte pauta:projeto que trata da prorrogação da
CPMF, emprimeirolugar; e, sehouverpossibilidade,

ainda hoje vota re moso pro jetoquetra tadapartici pa
çãodo ca pi tal estran ge i ro nas em pre sas de co mu ni
cação.

Por tan to, há ne ces si da deda pre sen ça dosSrs.
Parlamentaresparaavotação das matérias.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a pa la vra, para ofe re cer pa re cer às emen das de Pie
ná rio, em subs ti tu içâoà Co mis sãode Cons ti tu ição e
JustiçaedeRedação,aoSr.DeputadoRobsonTuma.

O SR. ROBSON TUMA (Bloco/PFL - SP. Para
emitirparecer. Semrevisãodoorador.)-Sr. Presiden
te, voudaropa recer, antesfazen doalgunsco mentá
rios.

Foramapresentadascincoemendas. Este é um
pro je tode re so lu çãodo De pu ta do Lino Ros si que foi
apensado a outros projetos: há dois projetos do
Deputado InocêncioOlive ira, umdoDeputadoMoroni
Tor gan e um da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
doNarcotráfico, esteinelu siveassi nadopor mim.

Nestemomento, Sr. Presidente, esta mosdando
a primeira granderesposta à Nação brasileira, que
aguardaansiosa por providênciasdo Congres so Na
cionalemfacedosúltimosacontecimentosrelativosà
faltadesegu rança.

Eu po de ria fi car aqui ho ras e ho ras ci tan do se
qües tros eas sas si na tos, como no caso dos Pre fe itos
de Campinas e de San to André, em São Pa u lo, das
fugas extraordinárias das cadeias públicas, e até o
acin te de co loca rem bom bas em Se creta ri asde Esta
do, como aconteceuemSãoPaulo.

Hoje, Sr. Pre sidente, aos 33 anos de idade, qua
se quator ze de man da tos, quan do esta va vin do para
o plenário, um cidadão comentou comigo que teria
ouvido umprocu radordizero seguintea respe itodo
médico, cirurgião plástico, que teria sido solto após
ter ma ta do cin co pa ci en tes: "É ela rol O Con gres so só
vota leisquesoltamoufaci Iitama li berdadedebandi
dos".

Mentiroso! Se falou, que tenha a coragem de
mostrar a cara, não fi que es con di do!

Esta mos dan do res pos ta ao pro ble ma de se gu
rançapública.

Aguardamosqueo Mi nisté rio Público, aJustiça,
a Po lícia eo Exe cu ti votam bém en se jem uma gran de
união. Preci sa mosresolverdefi nitivamenteeste pro
ble ma, que hoje as som bra não só a po pu la ção mais
carente, mas todos os brasileiros, sem distinção de
raça e de condiçãoeconômica.

Sr. Presidente, foramapresentadascincoemeR
das ao substitutivo.Aprimeira delas, assinadape las
Lideranças do PSB, do PT, do PDT e do PPS, inclui,
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noincisoXVII,art.2°, letra"b", sobrecombateaocon
trabando, crimeorganizado e seqüestro, a lavagem
dedi nhei roeaviolência ru rale urbana. Entende mos
que essa emenda é extremamente importante, uma
vez quedáamplitu deàscondiçõesdetra ba Ihoda Co
mis são que será ins ta la da por esta Casa.

Asegundaemenda,deminhaautoriaeapoiada
pelo Deputado Inocêncio Oliveira, pretende corrigir
problemas de re da ção que há na ex pres são que ela
mo di fi ca, fa zen do com que a alí nea "I" e a ex pres são
"segurança pública e seus órgãos institucionais"
constante da alí nea "f" do in ci so XI do art. 32 se jam re
vo ga das. Esta tam bém deve seraprova da.

A terceira emenda é do Lí der do Blo co Par la
mentar PSB/PCdoB e trata do mesmo assunto da
Emenda n° 2.

A Emen da n° 4 está aten di da.

A Emendan°3 apre sen taa mesmaponde ra ção
sugerida como emen da pelo Re la tor De pu ta do Efra
im Mo ra is. Cor ri jo a emen dado Depu ta do Efra im Mo
ra is, que não fala so bre o subs ti tu ti vo. Enca mi nho-a,
en tão, ao subs ti tu ti vo, ao qual se acres cen ta a emen
da, quedá condi çõesao Paria mentardepartici parda
Co mis sãodeSe gu ran ça PÚ bli caedeoutraCo missão
Permanente, atuan doemambascomotitu lar.

Portan to, Sr. Pre si den te, sou fa vo rá vel às cin co
emendas, porque são juridicamente perfeitas e têm
boatécnicalegislativa. Obviamente, pela Comissão
deConstitu içãoeJustiçaede Redação, devo serfa
vo rá vel a elas.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas
para um últimoesclarecimento,meramenteredacio
nal, a Mesacon ce de rá a pa la vra ao ilustre Re la tor.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, a
emen da do Re la tor Efra im Mo ra is deve seraten di da,
e,obviamente, ficaatendidaa Emenda nO 3, da Li de
ran ça do Blo co PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Está ela ra
a ma ni fes tação de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a palavra ao Deputado Efraim Morais para oferecer
parecer às emendas de Plenário, em substituição à
Mesa.

O SR. EFRAIM MORAIS (Blo co/PFL - PB. Para
emitirpa recer. Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presiden
te, com as mes mas con si de ra ções fe itas pelo De pu
tado Rob son Tuma, aco lhe mos a Emen da n° 1,mo di
ficativa; a Emen da nO 2 , ao art. 3°; a Emen da nO 4; e
reje ita mosa Emenda n° 3, aditiva, apresentadasao
substitutivodo Projetode Resoluçãon027, de 1999.

Portanto, este Relatoracataas Emendas nOs 1,
2 e4ere jeitaa Emenda n° 3, emfun çãoda emenda
doRelator,queresolve a intençãodo Lí derdo Bloco
PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Vou sutJ
me tera vo tos o Substi tu ti vo ado ta do pela Co mis são
de Cons ti tu ição eJus ti ça ede Redação:

SUBSTITUTIVO

Cria a Comissão Permanente de Se
gurança Pll>lica e Combate ao Crime
Organizado, ViolênciaeNarcotráfico.

ACâmaradosDeputadosresolve:

Art. 1° EcriadaaComissão Permanentede Se
gurançaPública e CombateaoCrimeOrganizadoe
Narcotráfico.

Art. 2° Acrescenta-se ao Art. 32 do Regimento
Internoda Câ maradosDe putados, Re so lu ção 17, de
1989, in ci so XVII, com a se guin te re da ção:

"XVII-Co mis são de Se gu ran ça PÚ bli ca e Com
bateaoCrimeOrganizadoeNarcotráfico:

a)assuntosatinentesàprevenção, fiscalização
e com ba te ao uso de dro gas e ao trá fi co ilí ci to de en
torpecentesouatividadesconexas;

b) combateaocontrabando,cri meorga nizadoe
vio lênciaru rale urba na;

c) contro le eco mercia lizaçãodearmas, pro te
çãotestemu nhasevíti masdecri me, esuasfamílias;

d) matérias sobre segurança pública interna e
seusórgãosinstitucionais;

e)recebimento,avaliação e investigaçãorelaH
vasaocrimeorganizado, narcotráfico, urbanaequa
isquersituações conexassegurançapública;

f) sistemapenitenciário, legislaçãopenal epro
ces su ai pe nal, do pon to de vis ta da se gu ran ça pú bH
ca;

g) políticasdesegurançapública e seus órgãos
institucionais;

h) fiscalização e acompanhamento de pro gra
masepo líticasgoverna menta isdese gu rançapú bH
ca;

i)colaboraçãocomentidadesnãogovernamen
ta is, que atu em nas ma té ri as elen ca das nasalí ne as
deste in ciso, bem como rea lizaçãode pesquisas, es
tudoseconferênciassobreas matérias de sua com
petência.tm

Art. 3° Re vo ga-se a alí nea "I", do in ci so XI, do
Art. 32, do Regi mento Inter no da CâmaradosDepLt
tados.
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Art. 4° Esta Re soluçãoentraemvigornadatade
suapublicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
De pu ta dosqueo aprovam per ma ne çam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovado.

Estão Prejudicados:a Proposição inicial (Pro
jeto de Resolução n° 27 de 1999); e os Projetosde
Re so lu ção nOs 56 de 1999; 98 de 2000; 123 de 2001;
e 167 de 2001 , apen sa dos.

O SR. DR. HÉLIO -Sr. Presidente, peçoapala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a pa lavra.

O SR. DR. HÉLlO(Bloco/PDT-SP. Pelaordem.
Semrevisãodoorador.)- Sr. Presidente,querofazer
um re gis tro em nome do PDT.

Amatéria que está sendovotadaecertamente
será apro va da por esta Casa fir ma im portan te marco
his tó ri co, até mes mopara a Pre si dên cia de V.Exa. Se
acomu nidadebra si le i raesperaaçõespráticasda Câ
ma ra dos De putadosedo Se nado Fede ral, este éum
exemplo de atuação práticae eficaz no processode
com ba teaocri meorga niza do, que terá como con se
qüênciaa diminuiçãodaviolênciaurbananoPaís.

É ób vio que po de ria ter vin do há ai gum tem po.
Hou ve de mo ra em se re co nhe cerque, após a CPI do
Narcotráfico, haveria necessidade de um trabalho
continuadoepermanentedestaCasa,inclusivejunto
ao Mi nisté rio Público, quedessecon diçõesde manter
combatediuturnoesistemáticoaocrimeorganizado
no País.

Portanto, Sr. Presidente, registroque esta Casa
mar ca, de fato, uma ação efi caz na luta em prol da se
gurançapública. E V.Exa. teve importantepapel,por
que acelerou esse trabalho, no sentido de cumprir
algo que, embora tardio, efetiva mente produzirá re
sultadosa lutarnocombateà vio lência urbana.

Campi nasse ressente pelo fato de a CPI do
Narootráficonãotertidocontinuidade no processode
investigação,atravésdeumaComissãoPermanente,
quepo de ria pros se guir esse tra ba lho e res ga tara au
toridade institucional de que ela está a necessitar.
Infelizmente,pagaramcomavidaoPrefeitomunicipal
eoutraspessoas.

Sr. Pre si den te, está de pa ra béns V.Exa. eprin d
palmente esta Casa, por mostrar de maneiraprática
que uma ação rá pi da é ca paz de dar res pos tas a toda
sociedadebrasileira!

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Deputado
Dr. Hélio, a Mesa cumprimenta V.Exa. por chamar

atenção para a importância daquilo que aqui está
sendovotado. V.Exa. nãofalou, neste momento,ape
nas pela Li de ran ça do PDT, mas por toda a Casa, que
vemcumprindoseu papel, inclusive noquediz respe-i
to à se gu ran ça pú bli ca, cri an do a Co mis são do Naf
cotráfico. Não tenho dúvidas de que esta Comissão
se transformará numa das mais importantes desta
Casa.

O SR. MARÇAL FILHO -Sr. Presidente, peçoa
palavrapelaordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, em
nome da ban ca da do PMDB, do Parti do do Mo vi melt
toDe mocráticoBrasi lei ro, registroque, encerradasas
atividadesdaComissãoParlamentar de Inquéritodo
Narcotráfico, surgiu umagrandelacu na no País, exa
ta mente pelo bri Ihantetraba lho rea lizadopela refe ri
da CPI.

Essa Comissão Parlamentar de Inquérito pro
vou que é possívelàCâmaradosDeputados,enfim,
aoCongressoNacional, realizarumbomtrabalhoem
re la ção a esse tema. Não nos po de mos fur tar a uma
açãodiantedacriminalidadeedoau mentoda vi o lêlt
cia que mobilizamasociedade.

A se gu rança pú blica, ao lado da edu cação eda
sa ú de, é item de gran de im por tân cia a ser dis cu ti do
por esta Casa. Não há nada pior do que a fa mí lia não
ter a necessária tranqüilidade para uma boa conv~

vên cia e até mes mo po der ver seu fi lho vol tar sos se
gadamente a sua casa.

Somosampla mentefavoráve isàconstitu içãoda
Comissão Permanenteda Câ ma radosDeputadosde
SegurançaPúblicaePrevenção, FiscalizaçãoeCom
ba te às Dro gas, a fim de que, cada vez mais, os go
ver nos invistam nessaárea. Devemosfrearoavança
do está gio devio lên cia existen te no Pais.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves) - A Mesa
cumprimenta V.Exa.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-ORelator
desig nadoemsubstitu içãoà Mesa,aoapreciaropro
je to ofe re ceu ao mes mo e vou sub me tera vo tosa se
guinte:

EMENDA

Acres cen te-se ao pro je to em epí gra te o se guiA
teartigo, renu merando-seosseguintes:

"Art. 2° : O § 2° do art. 26 do Re gi men to Inter no
passaa vi go rarcoma seguinte redação:
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§ 2° : Nenhum deputado poderá fazer parte,
como mem bro ti tu lar, de maisde uma Co mis são Per
manente, ressalvadasasComissões da Amazôniae
deDesenvolvimentoRegional,deDireitosHumanos,
deLegislaçãoParticipativaedeSegurançaPúblicae
CombateaoCrimeOrganizado, ViolênciaeNarcotrá
fico. (NR)."

o SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) -Aque les
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
Estápre judicadaa Emendan03de Pie nário.
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Aque les

que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Hásobre

a mesa evou sub me tera vo tos a se guin te.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE RESOLUÇÃO N° 27-8, DE 1999

Cria a ComissãoPermanentedeSe
gurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, ViolênciaeNarcotráfico.

ACâmaradosDeputadosresolve:
Art.1°ÉcriadaaComissãoPermanentede Se

gu rança PúblicaeCombateaoCri meOrga nizado, W
olênciaeNarcotráfico.

Art. 2° O § 2° do art. 26 do Re gi men to Inter no da
Câmara dos Deputados passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 26 .

§ 2° Nenhum Deputado poderá fazer
par te, como mem bro ti tu lar, de mais de uma
Comissão Perrranente, ressalvadas as Co
mis sões da Ama zô nia e de De sen vol vi men
to Re gio nal,de Di re itos Hu ma nos, de Le gis
lação ParticipativaedeSegu rança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e
Narcotráfico.

...................................................."(NR)..
Art. 3°0art. 32do Regi mento Internoda Cá ma

ra dos Deputados passa a vigorar acrescido do se
guinteincisoXVIII:

"Art. 32 .

XVIII - Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado, Violência e Nar co
tráfico:

a) assuntos atinentes à prevenção, fiscaliza
ção e combate ao uso de drogas e ao tráfico ilícito
de entorpecentesouatividadesconexas;

b) comba teaocontrabando, cri meorga nizado,
se qües tro, la va gem de di nhe i ro, vi o lên cia ru ral e Uf

bana;

c) controleecomercializaçãodearmas, prote
ção a testemunhas e ví ti mas de cri me, e suas fa m~

lias;

d) matérias sobre segurança pú bli ca in ter na e
seusórgãosinstitucionais;

e) recebimento, avaliação e investigação
de denúnciasre lativasaocri meorga ni zado, naF
cotráfico, violênciaruraleurbana e quaisquers~

tuações co ne xas que afe tem a se gu ran ça pú bli
ca;

f) sistema penitenciário, legislação penal e
processual penal, do ponto de vista da segurança
pública;

g) políticas de segurança pública e seus ór
gãosinstitucionais;

h) fiscalização e acompanhamento de progra
masepolíticasgoverna menta isde segu rançapú b~

ca;

i) colaboração com entidades não governa
men ta is que atu em nas ma té ri as elen ca das nas ai.
ne as des te in ci so, bem como re a li za ção de pes qui
sas, estudos e conferências sobre as matérias de
sua competência." (NR)

Art. 4° Ficamrevogadas:
I - a alí nea I, do in ci so XI do art. 32;
11 - a expressão"segurança pública e seus ór

gãosinstitucionais", constantedaalíneaf do in ci so XI
do art. 32.

Art. 5° Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
suapublicação.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 

Relator,Deputadoledio Rosa.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Aque les
que estiverem de acordo permaneçam como se
acham. (Pausa.)

Aprovada.
Amatériavaiàpromulgação.
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Con si de

ro PROMULGADA, nes ta ses são, a se guin te



i)colaboraçãocom entidadesnãogovernamen.
tais que atuem nas matérias elencadas nas alíneas
des te in ci so, bem como re a li za ção depes qui sas, es
tudoseconferênciassobreas matérias de sua com
petência." (NR)

Art. 4° Ficamrevogadas:

I - a alí nea I do in ci so XI do art. 32;

li - a expressão "segurançapública e seus ór
gãosinstitucionais",constante da alí nea f do in ci soXI
do art. 32.

Art. 5° Esta re so lu ção en tra em vi gor da data de
suapublicação.

Câmara dos Deputados, 20 de fevereiro de
2002. -Aércio Neves,Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne\€s) -Cum pr~

men to to dosos Líde res parti dá ri os que en tra ram em
acor do a partir de pro pos ta do Lí derdo PFL, De pu ta
do lnocên cio Oli ve i ra, coma parti ci pa çãode ilustres
Paria menta res, entreelesos DeputadosMo ro niTof
gan e Rob son Tuma. Cer ta men te, a Câ ma ra dos De
putadosdáprovaconcretade sua preocupaçãocom
esseassunto.

Estão de parabéns, portanto, os Srs. Líderes e
to dos os Srs. Par la menta res por mais esse im por tan
te espaço de discussão em prol da segurança no
País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves)- Apresen
taçãodepro po sições.

Os Senhores Deputados que tenham proposf
ções aapre sen tar que i ram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SRS:

LUCI CHO I NAC KI EOUTROSPro jetodeLei
Dispõe sobre o cancelamento de dívidas de crédito
ruralporprodutores que contrataram operações de
custeio na safra 2001/02 nos Municípios do Sul do
Paísquedecretaramsituação de emergênciaemra
zãodaocorrência de estia gem, edáoutrasprovi dên
cias.(PL 6058/02).

LUCI CHOINACKIRequerimentodelnformação
- Solicitainformaçõesaosr. Ministroda Fazenda, Pe
dro Ma lan, noâmbitoda Receita Federal, sobrereco
Ihimento do Imposto Territorial Rural (ITR). (RIC
4.116/02).

Reque ri mentode Informação-Solicitainforma
ções ao Sr. Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Raul Se lensJung mann Pin to, no âmb~o do Instituto
NacionaldeColonizaçãoeReformaAgrária(INCRA),

§ 2° Nenhum deputado poderá fazer
parte, como mem bro ti tu lar, de maisde uma
Comissão Permanente, ressalvadas as Co
mis sões da Ama zô nia ede De sen vol vi men
to Re gi o nal, de Di re i tos Hu ma nos, de Le gis
lação Participativa e de Segurança Pública
eCombateaoCrimeOrganizado, Violência
eNarcotráfico.

...................................................."(NR).
Art. 3° o art. 32 do Re gi men to Inter no da Câ ma

ra dos Deputados passa a vigorar acrescido do se
guinteincisoXVIII:

"Art. 32 .

ca;

g) po líticasdese gu rançapúblicaeseusórgãos
institucionais;

XVIII-ComissãodeSegurançaPúblicaeCom
bateaoCri meOrganizado, Violência e Narcotráfico:

a)assuntosatinentes à prevenção, fiscalização
e com ba te ao uso de dro gas e ao trá fi co ilí ci to de en
torpecentesouatividadeco nexas;

b) com bateaocontra bando, cri meorga nizado,
seqüestro, lavagem de dinheiro, violência rural e ur
bana;

c) controleecomercialização de armas, prote
ção e tes te mu nhas e ví ti mas de cri me, e suas fa mí I~

as;

d) matérias sobre segurança pública interna e
seusórgãosinstitucionais;

e) recebi mento, avaliaçãoe investi gaçãodede
núncias relativas ao crime organizado, nareotráfico,
violência ru ral e urba na equa isquersituaçõesco na
xas que afe tem a se gu ran ça pú bli ca;

f)sistemapenitenciário,legislação pe nal e pro
ces su ai pe nal, do pon to de vis ta da se gu ran ça pú bl~
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RESOLUÇÃO N°27, DE 2002 h) fiscalização e acompa~hamento de pro ~ra:

d S masepolíticasgovernamentalsdesegurançapubHCria a Comissão Permanente e e- .
b C · ca,gurança Pública e Com ate ao rune

Organizado, ViolênciaeNarcotráfico

Faço saber que a Câmara dos Deputados
aprovou eeupromul goaseguinte reso lução:

Art. 1° ÉcriadaaComissãoPermanentede Se
gurançaPúblicaeCombateaoCrimeOrganizado, W
olênciaeNarcotráfico.

Art. 2° O § 2° do art. 26 do Re gi men to Inter no da
Câmara dos Deputados passa a vigorar com a se
guinteredação:

"Art. 26 .
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so bre assenta mentodefa míli as sem terra noBra sil.
(RIC 4.117/02).

CHIQUINHO FEITOSA Projeto de Lei - Acres
centaalíneaaoinciso Ido art. 23daLein° 8.977, de6
dejaneirode 1995, que dis põe so breo Servi çode TV
a Cabo, para in c1u ir ca nal re serva do ao Su pre mo Tr~

bunal Federal. (PL 6.059/02).

CÉSAR BANDEIRA E INOCÊNCIO OLIVEIRA
Re que ri men to de Ses são So le ne- Re quer a con vo
caçãodeSessãoSolenedaCâmara dos Deputados
para o dia 12 de junho de 2002, às 10 horas.(RQS
20/02).

JOÃO MAGNO Requerimentodelnformação
Ao Sr. MinistroNeySuassuna,doMinistériodalnte
graçãoNacional,5Obre a liberação de recursos para
osmunicípios de Minas Geraisatingidos pelas chu
vas,emestadodecalamidadepúblicaouemsituação
de emergência. (RIC 4.118/02).

FERNANDOZUPPO RequerimentodeSessão
Solene - Re quer nos ter mos do ar ti go 68 do RICO,
sessão so le ne para o dia 7 de agos to de 2002 para
homenagearoExército de Salvação, que comemora
80 anos de pre sen ça no Bra sil.(RQS 21/02).

ANTÔNIO FEIJÃO Pro je to de Lei - Dispõe so
bre a criação do "Dia Nacional do Taxista". (PL
6.060/02).

LAMARTINE POSELLA - Pro je to de Lei - Dis
põe so bre a cri a çãode Ban cos de San gue de Cordão
UmbilicalePlacentário, para fins te ra pêuti cos eex pe
rimentais.(PL 6.061/02).

ALEXANDRECARDOSO Projeto de Lei Com
pie mentar -Acrescentaarti goà Lei Com pie mentarn°
79, de 7 de janeiro de 1994, que "cria o Fun do Pe ni
tenciárioNacional (FUNPEN), edáoutrasprovidênd
as". (PLP 277/02).

PAU LOJOSÉ GOUVÊAProjetode Lei- Dispõe
sobre a divulgação de informações 50 bre os tra ba
lhos parlamentares nas emissoras de televisão. (PL
6.062/02).

ALMEIDA DE JESUS Projeto de Lei - Dispõe
sobreosdi re itosdosdoado resdeteci dos, órgãos e
partesdo pró priocorpovivo, para finste ra pêuticosou
paratransplantes. (PL 6.063/02)

Pro jetode Lei- Dispõe5Obreavedação à co
brança de assinatura básica pelas prestadores de
serviço telefônico fixo e pelos serviços móveis.(PL
6064/02).

RI CAR DO BERZOINI Projeto de Lei - Dispõe
sobre complementação direitos trabalhistas. (PL
6.065/02).

Pro jeto De Lei - 2°cartãomovimentaçãobancá
ria.(PL 6.066/02).

Projeto de Lei - Código Defesa Consumidor x
crimededifamação.(PL 6067/02).

RAFAELGRECA Pro jeto de Lei -Dispõesobre
aobrigatoriedadedainstalaçãodedispositivoeletrô
ni co em ca mi nhões que acu sem o ex ces so de peso
decargaedáoutrasprovidências.(PL 6.068/02).

Pro je to de Lei -Dispõesobreaobrigato riedade
de equipamento e farmácia básica de reanimação,
porpartedasclí nicasquerea lizamci rur gi as, edáou
trasprovidências(PL 6.069/02).

Pro je to de Lei - Alte ra o Esta tu to da Cri an ça e
doAdo lescente, paracon siderarcri mea uti lizaçãode
cri an çascomo meioco ercitivo, em ma nifestaçõesde
qualquer natureza e dá outras providências. (P L
6.070/02).

Pro je to de Lei - Alte ra a Lei na 4.591, de 16 de
dezembrode 1964, para introduzir nova penalidade
aoscondôminos inadimplentes, edáoutrasprovidên
cias(pL 6.071/02).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a destinação de
obraslite rá rias, artísticasouci entí ficas nosca sosem
que especifica e dá outras providências. (P L
6.072/02).

Projeto de Lei - Dispõe srore o bloqueio do
aces so à te le fo nia mó vel ce lu lar e à Inter net nos pre
sídiosecadeias públi casdo País, edáoutrasprovt
dências.(PL 6.073/02).

RUBENS BUENO Projeto de Lei - Alteraa Lei
na 9.437, de 20defeve re i rode 1997, que instituioS.
narm, estabelece condições para registro e para o
por te de arma de fogo e dá ou tras pro vi dên ci as. (P L
6074/02).

PA ORE RO QUE E JOÃO PAULO Requerimento
de Ses são So le ne-Requeraconvocaçãodesessão
solene da Câmarados Deputados para o dia 25 de
setembro de 2002.(RQS 22/02).

Requerimento de Sessão Solene - Requer a
convocaçãodesessãosolene da CâmaradosDepu
tados para o dia 7 de março de 2002, às 10 ho
ras.(RQS 23/02)

Requerimento de Sessão Solene - Requer a
convocaçãodesessãosolene da CâmaradosDepu
tados para o dia 7 de março de 2002, às 10 ho
ras.(RQS 24/02)

CHI CO SAR DEL LI E OUTROS Recurso- Con
tra a apreciação conclusiva da Co mis são de Edu ca
ção, Cultura e Desporto, sobre o Projeto de Lei n°
3.379/2000.(REC 204/02).
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FERNANDOFERRORequerimentodelnforma
ção - SolicitainformaçõesaoMinistéríodoTrabalhoa
respeitodotrabalho infantil.(RIC 4.119/02).

AGNELOOUEIROZProjetodeLei- Dispãeso
bre a pro ibi ção da ex po si ção da ima gem de crianças
eadolescentesdoentespelosve ícu losdeco mu nica
çãosocial(PL 6.075/02).

Requerimento de Informação - Requer ao Sr.
Advogado-Geral da União informaçõessobreCorre~

çõesrealizadaspelasCorregedoria-GeraldaAGUno
extintoDepartamento Nacio nalde Estradasde Roda
gem - DNER, e Ministério dos Transportes. (RIC
4.120/02).

ANA CORSO ProjetodeLei- Acrescentapará
grafo ao art. 14 da Lei n° 7.210, de 11 de julhode
1984, quetratadaexecuçãopenal.(PL 6.076/02).

MARCOS ROLlM Projeto de Lei - Introduz o
Código de Ética da programação televisiva e dá ou
trasprovidências{pL 6.077/02).

MARCOS AFONSO Requerimentode Informa.
ção - SolicitadoSenhorMinistrodeMinaseEnergia
esclarecimentos sobreosaumentosautorizadospela
Agência Nacionalde Energia Elétrica-ANEEL, para
astarifasdeonzeconcessionáriasdedistribuiçãode
energiaelétrica.(RIC 4.121/02).

WIG BER TO TARTUCE Projeto de Lei - Acres
centadispositivo à Consolidaçãodas Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, para ga ran tir se gu ro de vida aos jor na
Iistasprofissionais. (PL 6.078/02).

PAULO OCTÁVIO E INOCÊNCIO OLIVEIRA
Requeri mentodeSessãoSolene- Requerarealiza
ção de Ses são So le ne no mês de abril em ho me na
gemaoaniversáriodeBrasília.(ROS 25/02).

Requeri mentodeSessãoSolene-Re quer a re
alizaçãodeSessãoSolenenodia 12 de setembrode
2002, em homenagem ao centenário do Presidente
Juscelino Kubitschek. (ROS 26/02).

FERNANDO FERRO E WALTER PINHEIRO
Requerimento de Sessão Solene - Sessão Solene
em homenagem ao grandecompositorpernambuca
noNel son Ferrei ra. (ROS 27/02).

Reque ri mentodeSessão So lene-So li ci taSes
são Solene no Dia Internacional da Mulher. (ROS
28/02).

WAL TER PINHEIRO Requerimentodelnforma
ção - IndagaaoMinistériodaSaúdesobreconstru
ção do hos pi tal de Utin ga/BA.(RIC 4.122/02).

FEU ROSAPro je to de Lei -Acrescentadisposi
ti vo à Lei n07116, de 29 de agos to de 1983, que "as
seguravalidadenacionalàsCarteirasdeldentídade,

regula sua expedição e dá outras providências. (P L
6.079/02).

Pro jetode Lei- Dispõesobreacoleta,seleção,
trata mentoedesti naçãodolixourbano(PL 6.080/02).

Projeto de Lei - Altera dispositivos do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 - CÓ di go
PenaIBrasileiro.(PL 6.081/02).

ENIO BACCI ProjetodeLei-Autorizaacriação
do Fundo Pró-Segurança Pública, pelos Estados e
Distrito Federal e dá outras providências. (P L
6.082/02).

Pro je to de Lei - Modifica todos os incisos e os
parágrafos do art. 258, da Lei n'9.503/97 (Códigode
TrânsitoBrasileiro).(PL 6.083/02).

ANGELA GUADAGNIN Projeto de Lei - Para
fins processuais, define como crime político o cri me
hediondocujavítimasejadetentorademandatoeleti
voou integrantedeórgãonacionaldedi reçãopartidá
ria.(PL 6.084/02).

Projeto de Lei - Modifica o caput e acrescenta
parágrafosnoartig0320daLei n09.503, de 23 de se
tembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. (P L
6.085/02).

RONALDO VASCONCELLOS Requerimento
de Informa ção-SolicitaaoSr.MinistrodaAgricultura,
PecuáriaeAbastecimento,oencaminhamentodede
monstrativocomos re sul ta dos dos la udos de aná li se
deprodutostransgê nicos{RIC 4.123/02).

POMPEO DE MATTOS Pro jetode Lei- Cria a
Semana Nacional de Prevenção à Obesidade e dá
outrasprovidências. (PL 6.086/02).

Pro jetode Lei- "Inse re § 2° ao art. 42, do CÓ di
go EleitoralBrasileiro, Lein° 4. 737, de 15 de ju lho de
1965, criando o instituto do duplo domicílio eleito
ral"(PL 6.087/02).

MÁRCIOREINALDOMOREIRA ProjetodeLei
- Modifi caaLei n09.610, de 19-2-98, quealte ra, atua
Iizaeconsolidaa le gis laçãosobredi re itosauto ra ise
dáoutrasprovidências.(PL 6.088/02).

LUIZ CARLOS HAULY Projeto de Lei - Acres
cen ta in ci soa0 art. 26 da lei n08.625, de 12defe ve re i
ro de 1993, que "institui a Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público,dispõesobreNormasGeraíspara
a OrganizaçãodoMinistérioPúblico dos Estados, e
dáoutrasprovidências.(PL 6.089/02).

OSMAR TERRA ProjetodeLeiComplementar
Alteraaredação da listadeserviços do arti go 12 do
Decreto-Lei n° 406/68, de 31 de dezembro de
1968{PLP 278/02).

ANA COR SO E SRS. LíDERES Requerimento
de Urgência - Requer, nos termos do art. 155, do
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RICO, ur gên cia para a apre ci a ção do Pro je to de Re
soluçãon° 206, de 2001, que "cria na CO um es pa ço
paraexposiçãopermanentedefotos das ex-deputa
dasfede ra is".(conferindoassinaturas)

VANESSAGRAZZIOTINRequerimentodeSes
sãoSolene- RequerquesejarealizadaSessãoSole
ne da Câ ma ra dos De pu ta dos para o dia 16 de abril
de 2002, às 1Oho ras, a fim de ho me na ge ar o 53° an~
versá riodoJornalA Crítica. (ROS 29/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhorMinistrodaSaúde,informaçõesacerca dos Pro
fissionais de Saúde Indígena do Município de São
GabrieldaCachoeira/AM.(RIC 4.124/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhorMi nistrodo MeioAmbi ente, infor ma ções acerca
deconvênioentreo Instituto Brasi le i rodo MeioAmb~
enteedosRecursosNaturaisRenováveis-IBAMA,e
a PrefeituradeTefé.(RIC 4.125/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Mi nis tro da Sa úde, in for ma ções acerca decon
vênioentrea FundaçãoNacionaldeSaúdeea Prefe~

tu ra de Tefé. (RIC 4.126/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhorMi nistrodaJustiça, noâmbitoda Po licia Fede ral,
relação dos empreendimentos que estão sendo in
vestigados pela Polícia Federal, no caso da extinta
Sudam.(RIC 4.127/02).

MARCELO BARBIERI Requerimentode Infor
mação- SOlicitainformaçõesaoSr. Ministro da Fa
zendasobreadívidadasprefeituras municipaiscom
a União. (RIC 4.128/02).

FERNANDO GABEIRA Indicação- Solicita ao
ExcelentíssimoSenhor Presidente da Re pú bli ca que
oGovernobrasilei romanifeste ao go ver no dos EUA a
suapreocupaçãocomousodemétodoseticamente
condenáveis na luta contra o terrorismo, particular
mente no que tange à recém-anunciada campanha
dedesinformaçãoqueseriageridapeloescritóriode
Influência Estratégicado Pentá gono. (INC 2.847/02).

RONALDO VASCONCELLOS Indicação - Re
quero en viode Indicaçãoa Sua Exce lên ciao Se nhor
Presidente da Re pú bli ca, para que de ter mi ne aos ór
gãoscompetentesaexclusão dos serviços de ilum~

naçãopúblicadoroldaquelesquepossamserating~

dos porcortes ou res tri ções em pró xi mospe río dosde
racionamento ou racionalização no uso de energia
elétrica. (INC 2.848/02).

VA NESSAGRAZZIOTlN Indicação-Requero
enviode IndicaçãoaoSenhorMi nistrodaSa úde, su
ge rindoaadoçãode medidas urgentespara entender
areivindicaçõesdosProfissionaisdeSaúde do Ois tr~

to Sanitário Especial de São Gabriel da Cachoe~

ra/AM.(INC 2.849/02).

RITACAMATAE SRS. LíDERES Requerimento
de Ses são So le ne-Requersessão so lene (pror ro ga
ção) em homenagem à ex-Deputada Cristina Tava
res, por ocasião dos dez anos de seu falecimen
to. (ROS 30/02).

ORLAN DO FANTAZZINIRequerimentodeSes
são So le ne- RequeraconvocaçãodeSessãoSole
nedaCâmaradosDeputados para o dia 14 de maio
de 2002, às 10 ho ras.(ROS 31/02).

MARÇAL FILHO Indicação- Requeroenviode
Indicação ao Poder Executivo, relativaàinclusãode
municípiosemcampanhasparadetecçãoprecocede
problemasvisuaiseauditivos. (INC 2.850/02).

RONALDO VASCONCELLOS Indicação - Su
gerea indu sãodole itedevaca no lanchedas escolas
públicasdoPaís. (INC2.851/02).

WALTER PINHEIRO Requerimento de Sessão
Solene-Requisitasessãosoleneemhomenagemao
Colégio Batista Brasileiro, de São Paulo, pelo seu
centenário.(ROS 32/02).

NOR BER TO TEIXEIRA Re que ri men to de Ses
são So le ne-Requera rea li zaçãode SessãoSo le ne
em Homenagem aos 74 anos da Polícia Rodoviá
ria.(ROS 33/02).

LUllA ERUNDINA Requerimento de Sessão
Solene - Re quer, nos ter mos do art. 68 do MCD, a
convocaçãodeSessãoSolenedaCâmaradosDepu
tadosparaprestarhomenagensaolnstitutoBiológico
do Esta do de São Pa u lo em ra zão dos 75 anos de sua
fundação. (ROS 34/02).

REGINALDOGERMANOEOUTROS Proposta
de EmendaàConstitu ição- Modifica o art. 207, § 1°
daConstituiçãoFederal(PEC 484/02).

PROFESSOR LUlllNHO Requerimento - Re
querimentoderetirada de pautadamedidaprovisó
ria.(REO 48/02).

JOSÉ PIMENTELRequerimentodelnformação
- Re quer ao Exmo Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da
informações do Banco Central do Brasil acerca de
atos de gestão da administração do Banco do Nor
destedo Brasil S/A, nostermosespecificadosabat
xo.(RIC 4.129/02)

PAU LOJOSÉGOUVÊA RequerimentodeSes
são So le ne-Requeraconvocaçãode ses são so le ne
da Câ ma ra dos De pu ta dos para o dia 28 de fe ve re i ro
de 2002, às 10 ho ras.(ROS 35/02).

ORLAN DO FAN TAlli NI EANA CORSO Pro je
to de Lei -Vedaaexposiçãodemulheresnuasouem
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trajes sumários em material de divulgação tu rís t~

ca.(PL. 6.090/02).

FERNANDO FERRO E OUTROS Recurso
Dispõe sobre a concessão de incentivos fisca isàs
pessoasfísicasejurídicasquesedediquem ao siste
ma orgânico de produção agropecuária.(REC
205/02).

JOSÉ PIMENTEL Requerimento - Requer à
Mesaoencaminhamentodepedidodeinformaçãoao
ExmoSr. Mi nistroda Fazenda, Dr. PedroSampaioMa
lan, re la tivoaatosde gestão da di reçãodo Bancodo
NordestedoBrasiIS/A.(REQ 50/02).

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Compare
cem Mais Os Srs:

PARÁ

Asdrubal Bentes
Raimundo Santos
Zenaldo Coutinho

P.....ntes de Pará : 3

AMAZONAS

Allla Lins
Vanessa GrazzJotin

P.....nt.. de Amazonas : 2

RONDONIA

Oscar Andrade

Presentes de Rondonia .1

ACRE

Márcio Bittar

Presentes de Aae : 1

TOCANTINS

Kátia Abreu
Paulo Mourão

Pl'lIlIentes de Tocantins . 2

MARANHÃO

Sebastiao Madeira

Presentes de Maranhão : 1

CEARÁ

Inácio Arruda
Mercelo Teixeira
Roberto Pessoa

Presentes de Ceará ::1

PERNAMBUCO

Clementlno Coelho
Pedro Corrêa
Wolney Queiroz
P......n_ de Pernambuco : 3

ALAGOAS

José Thomaz NonO

Presentes de Alagoas : 1

BAHIA

Jaime Femandes
João Garlos Bacelar
Nelson Pellegrino
Roland Lavigne

P......ntes de Bahia : 4

MINAS GERAIS

Ibrahim Abi·Ackel
Jaime Martins
Ode/mo Leao
Romel AniziO

Presentes de Minas Gerais : 4

Partido

PMOB
PL
PSDB

PFL
PCdoB

PL

PPS

PFl
PSDB

PSDB

PCdoB
PMDB
PFL

Partido

PPS
PPB
PDT

PFL

PFL
PFl
PT
PMDB

PPB
PFL
PPB
PPB

Bloco

PLlPSL

PSB/PCDOB

PLlPSl

PDTIPPS

PSB/PCDOB

Bloco

PDTIPPS

PDT/PPS
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EspiRITO SANTO

Rita Camata

Presentes de Espírito santo : 1

RIO DE JANEIRO

Jorge Bittar
Miro Teixeira
Roberto Jefferson

Presentes de Rio de Janeiro : 3

SÃO PAULO

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia
Arnaldo Madeira
Bispo Wanderval
Jair Meneguelli
João Herrmann Neto
Luciano Zica
Marcelo Sarbieri
Milton Monti
Teima de Souza

Presentes de São Paulo : 11

DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Jorge Pinheiro

Presentes de Distrito Federal : 2

PARANÁ

Basilio Villani
Flávio Arns
Luciano Pizzatto
Márcio Matos
Oliveira Filho
Santos Filho

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

Gervásio Silva

Presentes de Santa Catarina : 1

RIO GRANDE DO SUL

Eslher Grossi
Henrique Fontana

Presentes de Rio Grande do Sul : 2

PMOB

PT
POT
PTS

PT
PSOB
PT
PSOB
PL
PT
PPS
PT
PMDB
PMOB
PT

PT
PMDB

Partido

PSDB
PT
PFL
PTS
PL
PFL

PFL

PT
PT

POT/PPS

PUPSL

POT/PPS

Bloco

PUPSL

DEIXAM DE COMPARECER OS~ SflJ;
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Total de Ausentes: 50

RORAIMA

Luis Barbosa

Robério Araújo

Salomão Cruz

Total de Ausentes: 3
PARÁ

Babá

José Priante

Nicias Ribeiro

Socorro Gomes

Total de Ausentes: 4
RONDONIA

Expedito Júnior

Sérgio Carvalho

Total de Ausentes: 2
ACRE

Sérgio Barros

ZiJa Bezerra

Total de Ausentes: 2
TOCANTINS

Freire Júnior

Total de Ausentes:
MARANHÃO

Costa Ferreira

Francisco Coelho

Mauro Fecury

Remi Trinta

Total de Ausentes: 4
PARAíBA

Wilson Braga

Total de Ausentes: 1

PERNAMBUCO

José Mendonça Bezerra

Total de Ausentes: 1
SERGIPE

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

José Teles

Total de Ausentes: 3
BAHIA

Gerson Gabrielli

Nilo Coelho

Walter Pinheiro

Total de Ausentes: 3
MINAS GERAIS

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PL

PFL

PT

PMDB

PSOB

PCdoB

PSOB

PSDB

PSOS

PTB

PMDB

PFL

PFL

PFL

PL

PFL

PFL

PSOB

PP8

PSOS

PFL

PSDB

PT

Quillta-feira21 01515

Bloco

PLlPSL

PSB/PCOOB

PLlPSL
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Joao Magalhães

Maria Elvira

Maria Lúcia

Tilden Santiago

Total de Ausentes: 4
ESPÍRITO SANTO

Magno Malta

Marcus Vicente

Rose de Freitas

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos

Jandira Feghali

José Egydio

Luisinho

Total de Ausentes: 4

SÃO PAULO

José Aníbal

José Dirceu

Lujz Eduardo Greenhalgh

Marcos Cintra

Paulo Lima

Valdemar Costa Neto

Total de Ausentes: 6
DISTRITO FEDERAL

Pedro Celso

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes: 2
GOlAS

Jovair Arantes

Lidia Quinan

Lúcia Vânia

Ronaldo Caiado

Total de Ausentes: 4
SANTA CA.TARINA

Carlito Merss

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretlo

Clovis IIgenfrilz

Total de Ausentes: 2

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB

PMDB

PMDB

PT

PL

PPB

PSDB

PSDB

PCdoB

PFL

PPB

PSDB

PT

PT

PFL

PMDB

PL

PT

PPB

PSDB

PSDB

PSDB

PFL

PT

PT

PT

Fevereiro de 2002

Bloco

PLlPSL

PSB/PCDOB

PLlPSL
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro amanhã. quinta-feira, dia 21, às 9 horas, com a se-
a sessão, convocando outra, Extraordinária, para guinte

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

URGêNCIA
(Artigo 151, I, "j" do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N' B56-A, DE 2001

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL)

Discussão, em tumo único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO B56, de 2001, que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação nos Campos da
Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas,
celebrado em Brasflia , em 10 de novembro de
1999; tendo pareceres das Comissões: de
Agricultura e Polflica Rural, pela aprovação
(Relator: Dep. Joel de Hollanda); de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (Relator: Dep. Luiz Ribeiro); e de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constrtucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa (Relator: Dep. Marcos Rolim).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 894-A, DE 2001

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nO 894, de 2001, que aprova o texto
da Convenção Internacional sobre a Supressão de
Atentados Terroristas com Bombas, adotada pela
Assembléia Geral das Nações Unidas, em 15 de
dezembro de 1997 e subscrita pelo Governo Brasileiro
em 12 de março de 1999; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(Relator: Dep. Morani Torgan).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 ele Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

3
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO

N' 203-C, DE 1995
(DO SR.lAPROVITA VIEIRA E OUTROS)
Discussão, da Redação do Vencido em primeiro

turno, da Proposla de Emenda à Constituição n' 203-B,
de 1995, que dá nova redação ao parágrafo 1g do artigo
222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo
2º do referido artigo, que trata da propriedade de
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.

I • COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLlTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 5· sessão
Última Sessão: 21/02/2002

Projetos de Lei (art. 119,' li § 1°)

PROJETO DE LEI N" 5.343/01 - do Sr. Osvaldo B,olchi - que "dispõe que a contribuição sindical rural não pode
ultrapassar vinte por cento do valor do Imposto Territorial Rural".
RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 22/0212002

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A . Da Análise da Constitucionalidade, Jurídicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N' 54411999 - do Sr Paulo José Gouvea - que· dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação
de mensagens educativas destinadas iI prevenção de doenças sexualmente transmissiveis/ AIDS e uso de drogas.
em livros e cadernos escotares ".
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
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PROJETO DE LEI N° 4.732N1998 - da Senhora Jandira Feghali - que "regulamenta a produção e comercialização
de matéria-prima, equipamento, material ou maquinário destinado a fabricação, acondicionamento, embalagem,
controle de qualidade ou a qualquer outra fase visando à produção de medicamentos para uso humano ou
veterinário, bem como qualquer material destinado à utilização em odontologia ou, ainda, para fins diagnósticos, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERGIO MIRANDA.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última sessão: 27/02/02

Projetos de Lei (Art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.350/01"do Sr. Josué Bengtson dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas
portadoras de hansen[ase no transporte publico coletivo rodoviário interestadual".
Relatora: Deputada UDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.442/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de
médicos, paramédicos e empregados em estabelecimentos hospitalares·.
Relator: Deputado DARCISIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.451/01 - da SI'" Iara Bernardi - que "Dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento e
promoção no trabalho e aos postos de comando no serviço publico".
Relator: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5.445/01 - do Sr. Jaime Martins - que "Acrescenta inciso eo art. 32 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
Relator: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI NO 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "Regula o exerc[cio da profissão de Conselheiro em
Dependência Quimica."
Relator: Deputado OSMAR TERRA

Decurso:5ã sessão
Última sessão: 21/02/02

PROJETO DE LEI N° 5.411/01 ,do Sr. Ricardo Izar que "acrescenta parágrafo ao art. 34 da Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, para isentar de multas e juros o pagamento de dábito previdenciário de pequenas empresas em
processo de falência".
RELATOR Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.405/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "determina a obrigatoriedade de existência nos
Estados, no Distrito Federal e nos Territórios de unidades especializadas de policia para atendimento da mulher, do
idoso, da criança e do adolescente, das minorias e das vitimas de crimes de preconceito de raça, cor ou religião e
investigação de crimes ambientais, e dá outras providências".
RELATOR Deputado: ARMANDO ABIUO

PROJETO DE LEI N° 5.383/01 - do Sr. Carlito Merss - que "reduz a zero a alíquota da Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF - incidente
sobre beneficios da seguridade social e outros institufdos pelo poder publico",
RELATOR: Deputado: URSICINHO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 5.378/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "torna obrigatório o uso de tarja com
expressão que ressalte a importância do aleitamento materno, nas embalagens dos produtos utilizados no
aleitamento artificial".
RELATORA: Deputada: lIDI QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.358/01 - do Sr SIMÃO SESSIM - que "dispõe sobre a complementação da aposentadoria
dos empregados da Casa da Moeda do Brasil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado: ENI VOLTOllNI

PROJETO DE LEI NO 5.360/01 - do Sr. Mussa Demes - que" Estende o ressarcimento das contribuições
recolhidas ao Instituto de Previdência dos congressistas - IPC a ex-congressistas que não estivessem no exerclcio
de mandato á época da extinção do IPC.
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI NO 5.311/01 - do Sr. Paulo Paim - que "altera a redação do art. 45 de Lei nO 8.212, de 24 de
julho de 1991, e do art. 96 da Lei o 6.213, de 24 de julho de 1991, para eliminar a cobrança de acréscimos legais na
hipótese de indenização em relação a tempo de serviço anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social".
RELATOR: Deputado: DARClslO PERONDI
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PROJETO DE LEI N° 5.291/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece a obrigatoriedade da inclusão do
nome técnico comercial dos corantes, conservantes e estabilizantes ou similares nas embalagens dos produtos".
RELATOR: Deputado: DARClslO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.283/01 - do Sr. Luiz Antônio Fleury e Orlando Fantazzini - que "Regulamenta a profissão
de Podólogo"
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5.275/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1984, para
estender aos portadores da Sindrome de Prader-Willi o beneffcio do passe livre no sistema de transporte coletivo
interestadual."
RELATOR: Deputado: SERAFIM VENZON

PROJETO DE LEI N° 5.218/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade de um profissional da
área de saúde nos vôos com duração superior a duas horas e dá outras providências".
RELATORA: Deputada: ÂNGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 5.208/01 - do Sr. Murilo Domingos - que "altera a Lei nO 8.899, de 29 de junho de 1994,
estendendo, ao aposentado por invalidez, o benefício do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual".
RELATOR: Deputado: ARMANDO ABrUO

PROJETO DE LEI N° 5.207/01 - do Sr. Givaldo Carimbão - que "dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 91, de 28 de
agosto de 1935, que determina regras pelas quais são as sociedades declaradas de utilidade pública, e ao inciso IV
do art. 18 da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências".
RELATOR Deputado:EULER MORAES

PROJETO DE LEI N° 5.154/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "dispõe sobre a cirurgia ambulatorial no Sistema Único de
Saúde".
RELATOR: Deputado: CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N° 5.105/01 - da Sr'. Nair Xavier Lobo - que "autoriza o Poder Executivo a emitir selo postal
comemorativo ao Dia da Eliminação da Violência contra a Mulher".
RELATORA: Deputada: TETE BEZERRA

PROJETO DE LEI N° 4.723/01 - do Jovair Arantes - que "inclui crianças de zero a seis anos e mulheres gestantes
e lactantes no Programa Nacional de Renda Mínima de que trata a Lei nO 10.219, de 11 de abril de 2001".
RELATOR: Deputado: MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 5.351/01 - da Sr José Carlos Coutinho - Que "estabelece a aposentadoria especial dos
motoristas de taxi. •
RELATOR: Deputado ORLANDO DESCONSI

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 38 minutos.)
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Ata da 78 Sessão, Extraordinária,
Noturna, em 20 de fevereiro de 2001

Presidên cia dos Srs. AécioNe ves, Presidente, DomicianoCabral,
§ 2° do artigo 18 do Regimentolnterno

ÀS 19 HORAS E 43 MINUTOS
COMPARECEM OS SENHORES

AécioNeves
EfraimMorais

Barbosa Neto

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Almir Sá
Francisco Rodrigues
Lucié-~r'o Castro
Presen1:es de Roraima 5

AMAPÁ
Antonio Feijão
Badu Picanço
Or. Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhornen
Fátima Pelaes
,Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos
Presentes de Amapá B

PARA
Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Oeusdeth Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Haroldo Bezerra
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro

RairTlundo Santos

Ronildo Leal
Vic Pires Franco
Z.enaluo Coutinho
Presentes de Pará "'4
AMAZONAS
Átila Lins
Or. Gomes
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Luiz Fernando
Pauderney Avelino
Silas CarIl",r""
Presentes de AlT'lazonas 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz:
Confúcio l"V1e>ura
Eurlpedes Miranda
Marinha Raupp
Oscar Andrade
Pre_nt.es de Rondonia 6

A.CRE
Ildefonço Cord""i<<:>
~João 'ota
José Aleksandro
Má..-cio Bittar
Marcos Afonso
Nilson Mourão
Present:es de Acre 6

NiltonCapixaba
PauloRocha
PedroValadares
EnioBacci

WilsonSantos

Partido

PPS
PL
PPB
PFL
PFL

PSDI3
PL
PPB
PTB
PSB
PSDB
PMDB
PFL

PSOB
PMUB
PFL
PMDB
PPI3
PDT
PSDB
PTB
PSDB

PL

PTB
PFL
PSDI3

Partido

PFL
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB

PPS
PMDI3
PDT
PMDB

PL

PSDB
PPI3
PSL
PPS
PT
PT

Broco

POT/PPS
PL/PSL

PL/PSL

PSB/PCDOB

POT/PPS

PL/PSL

Bloco

PDT/PPS

PDT/PPS

PL/PSL

PL/PSL
PDT/PPS
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TOCANTINS
Antônio Jorge
Dolores Nunes
Edmundo Galdino
Igor Avelino
Kátia Abreu
Osvaldo Reis
Paulo Mourão
Presentes de Tocantins 7

MARANHÂO-
Albérico Filho
Antonio Joaquim Araújo
Cesar Bandeira
Eliseu Moura
Gasta0 Vieira
João Castelo
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira
Presentes de Maranhão 14

CEARÁ
Adolfo Marinha
Almeida de Jesus
Anrbal Gomes
Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Eunicio Oliveira
Inácio Arruda
José Unhares
José Pimentel
Lão Alcãntara
Manoel Salviano
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda
Presentes de Ceará 22

PlAul
Atila Lira
B.Sá

Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Mussa Oemes
Paes Landim
Themrstoc/es Sampaio
Wellington Dias
Presentes de Piaul 10

PTB
PMDB
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PSDB

PMDB
PPB
PFL
PPB
PMDB
PSDB
PSB
POT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSDB

Partido

PSDB
PL
PMOB
PSDB
PSOB
PMOB
PCdoB
PPB
PT
PSDB
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PSDB
PPS
PMOB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSOB

PSDB
PSDB

PFL
PMOB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PSB/PCDOB
PDT/PPS

Bloco

PLlPSL

PSB/PCDOB

PDTIPPS

PSB/PCDOB
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RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laíre Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes
Presentes de Rio Grande do Norte 8

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Ricardo Rique
Presentes de Paraíba 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Carlos Batata
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Múcio Monteiro
Luciano Blvar
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza

Wolney Queiroz
Presentes de Pernambuco 24

ALAGOAS
Augusto Farias
Divaldo Suruagy
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz NonO
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas 9

PMDB
PFL
PMDB
PTB
PMDB
PFL
PTB
PFL

Partido

PFL
PSDB
PT
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PSDB
PFL
PSDB

PMDB
PSD8
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSL
PSDB
PL
PMDB
PFL
PPB
PT
PPB

PDT

PPB
PST
PSB
PSDB
PL
PFL
PTB
PMDB
PPS

Bloco

PDT/PPS
PSB/PCDOB
PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PLlPSL

PUPSL

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PLlPSL

PDTlPPS
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SERGIPE
Ivan Paixão
Jorge Alberto

Sérgio Reis
Tânia Soares
Presentes de Sergipe 5

BAHIA
Ariston Andrade
Benito Gama
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eujácio Simões
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
HãroldoLima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
João Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Pedro Irujo
Reginaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Yvoniiton Gonçalves
Presentes de Bahia 36

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PPS
PMOB

PTB
PCdoB

PFL
PMDS
PFL
PMDB
PL
PTB
PFL
PMOB
PCdoS
PFL
PFL
PT
PSDB
PFL
PPB
PMOB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSOB
PMOB
PT
PFL
PPB
PFL
PT
PFl
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PFL

Quinta-feira 21 01523

Bloco

PDT/PPS

PSB/PCOOB

PLlPSL

PSB/PCDOB
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Partido Bloco

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Presentes de Mato Grosso 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS PSB/PCDOB
Alberto Fraga PMDS
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Presentes de Distrito Federal 6

GOlAS
Aldo Arantes PCdoB PSS/PCDOB

Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Juquinha PL PUPSL
Luiz Bitlencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Roberto Balestra PPB
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB
Presentes de Goiás 1 2

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB
Jo30 Grandão PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB
Presentes de Mato Grosso do Sul 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSOB
Basilio Villani PSDS
Chico da Princesa PSOB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Ams PT
Gustavo Fruet PMDS
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTS
José Borba PMDS
José Carlos Martinez PTS
José Janene PPB
Luciano Pizzalto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTS
Max Rosenmann PMDB
Moacir Michelelto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odflio Balbinolti PSDB
Oliveira Filho PL PUPSL
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Partido Bloco
EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB
Joao Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr. PFL
Max Mauro PTa
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS
Rita Camata PMOB
Rose de Freitas PSOB
Presentes de Espírito Santo 8

RIO DE JANEIRO
Alcione Athayde PSB PSB/PCOOB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSBfPCOOB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PLlPSL
Candinho Maltas PSDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Comélio Ribeiro PL PLlPSL
Dino Fernandes PPB
Dr. Helena PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
João Mendes PFL
João Sampaio POT PDT/PPS
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
Laura Carneiro PFL
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Milton Temer Pl
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB
Miro Teixeira PDT PDT/PPS
Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB
Paulo de Almeida PFL
Paulo Feijó PSDB
Paulo Lessa PPB
Reinaldo Gripp PL PUPSL
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Santos PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSl PLlPSl
Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS
WanderJey Martins PSB PSB/PCDOB
Presentes de Rio de Janeiro 41
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Partido Bloco

Fevereiro de 2002

SÃO PAULO
Alberto Goldman
Aldo Rebelo
Aloizio Mercadante
André Benassi
Angela Guadagnin
Antonio Carlos Pannunzio
Antonio Kandir
Arlindo Chinagiia
Arnaldo Faria de Sá
Arnaldo Madeira
Ary Kara
Bispo Wanderval
Celso Russomanno
Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Delfim Netto
Or. Hélio
Duilio Pisanesctli
Emerson Kapaz
Fernando Zuppo
Gilberto Kassab
Iara Bernardi
Jair Meneguelli
João Eduardo Dado
João Herrmann Neto
João Paulo
Jorge Tadeu Mudalen
José de Abreu
José Genolno
José Roberto Batochio
Julio Semeghini
Kincas Mattos
lamartine PoseUa
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Luiza Erundina
Marcelo Barbieri
Medeiros
Mendes Thame
Michel Temer
Milton Monti
Moreira Ferreira
Nelo Rodolfo
Nelson Marquezelli
Neuton Lima
Orlando Fantazzini
Paulo Kobayashi
Professor Luizinho
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Robson lume
Rubens Furlan
Salvador Zimbaldi
Sampaio Dória
Silvio Torres
Teima de Souza

PS08
PCdoB
PT
PSOB
PT
PSOB
PSDB
PT
PTB
PSOB
PTB
PL
PPB
PFL
PFL
PPB
PSL
PPB
PDT
PTB
PPS
PSDC
PFL
PT
PT
POT
PPS
PT
PMOB
PTN
PT
POT
PSDB
PSB
PMDB
Pl
PTB
PSB
PMDB
PL
PSDB
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT8
PFL
PT
PSOB
PT
PT
PTB
PFL
PPS
PSDB
PSOB
PSD8
PT

PSB/PCDOB

PUPSL

PUPSL

POT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS
PDT1PPS

PDT/PPS

PS8/PCOOB

PS8/PCDOB

PLlPSL

PDT/PPS
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Bloco

,

SÃO PAULO
Vadão Gomes
Wagner Rossi
Wagner Salustiano
Xico Graziano
Zé índio
Zulaiê Cobra
Presentes de São Paulo 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Uno Rossi
Murilo Domingos
Osvaldo Sobrinho
Pedro Henry
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra

Presentes de Mato Grosso 8

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Osório Adriano
Paulo Octávio
Presentes de Distrito Federal 6

GOIÁS

Aldo Arantes

Euler Morais
Geovan Freitas
Juquinha
Luiz Bittencourt
Nair Xavier Lobo
Norberto Teixeira
Pedro Canedo
Pedro Chaves
Roberto Balestra
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha
Presentes de Goiás 13

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz
João Grandão
Manoel Vitório
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka
Presentes de Mato Grosso do Sul 8

PPB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PSDB

PFL
PSDB
PTB
PTB
PPS
PSDB
PMDB

PCdoS
PMDB
PT
PMDB
PFL
PFL

PCdoB

PMDB
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PPB
PFL
PMDB

PMDB
PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PPB
PMDB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PLlPSL
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PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosínha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio BaJbinotti
Oliveira Filho
Osmar Serraglio
Padre Roque
Rafael Greca
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer
Presentes de Paraná 30

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Edinho Bez
Edison Andrino
Eni Voltolini
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo BiehJ
João Matos
João Pizzolatti
Luci Choinacki
Paulo Gouvêa
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Serafim Venzon
Vicente Caropreso
Presentes de Santa Catarina 15

Partido

PFL
PSOB
PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PTB
PMOB
PMDB
PPB
PSDB
PL
PMDB
PT
PFL
PPB
PPS
PFL
PFL

PFL
PMDB
PMDB
PPB
POT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PT
PFl
PFL
PMDB
PDT
PSDB

Bloco

PLlPSL

PDT/PPS

POT/PPS

PDT/PPS
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Partido Bloco
RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS
Alceu Collares POT PDT/PPS
Ana Corso PT
Augusto Nardes PP8
Cezar Schirmer PMDB
Dardsio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB

PDT/PPS
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMOB
Júlio Redecker PPB
Luís Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS PDT/PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos POT POT/PPS
Roberto Argenta PHS
Telmo K'fst PPB
Veda Crusius PSOB
Presentes de Rio Grande do Sul 27



Sala das ses sões, em 20/02/2002.
Assina: ProfessorLuizinho, Vice-Líderdo PT.
O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Consulto

o LíderJoão Pau losobresereti raorequerimento, em
funçãodoentendi mentohavido.

O SR. JOÃO PAULO (PT -SP. Sem revi são do
orador.)- Reti ro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Está re ti
radoorequerimento.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a pa la vra, pela or dem, ao Lí der João Pa u lo.

O SR. JOÃO PAULO (PT -SP. Pela ordem. Sem
re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, antes de co me
çar mos a dis cus são ea vo ta ção da ma té ria, pe ran te
V.Exa. eosLíderesArnaldoMadei ra, InocêncioOlive
ira e JutahyJuniorquerotentarrelembraroacordo,
para quefi cás se mos mais ou me nosacertados so bre
o rito que vai se guira ses são.

VamosvotarorelatóriodoDeputadoDelfimNet
to;posteriormenteuma emendaaglutinativaem que
cons teque a CPMF terá alí quotade 0,38% noanode
2003edeO,08% noanode2004, desti nadaao Fundo

111 - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - ORDEM DO DIA

Não há ex pe di en te a ser lido

PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITUIÇÃO
N° 407-8, DE 2001

(Do PoderExecutivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 407-A,

01530 Quinta-leira21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

1- ABERTURA DA SESSÃO de 2001, que acrescenta art. 84 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
tendo pareceres da ComissãodeConstitui
ção e Jus tiça e de Re da ção, pela admis sib~
li da de, con tra o voto do Depu ta do Fernan do
Coruja (Relator: Sr. André Benassi); e da
Comissão Especial, pela aprovação desta,
con tra os vo tos dos De pu ta dos Cio vis IIgen
fritz, Dr. Rosinha, José Roberto Batochio,
Pimentel Gomes e Ricardo Berzoini; pela
admissibilidade das Emen das de nOs 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 19; e, no mérito, pela aprovação das
de nOs 2, 3, 9, 12 e 17, com substitutivo, e
pela re je i ção das Emen das de nOs 1, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 e 19, receb~

das na Co mis são, nos termos do pa re cer do
Relator, que apresentou complementação
de voto. Os Deputados José Roberto Bato
chio, Sérgio Miranda e Pimentel Gomes
apresentaram votos em separado (Relator:
Sr. Delfim Netto).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Ne ves) - So bre a
mesa re que ri men to no se guin teteor:

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa.,
nos termos regimentais, a retirada da PEC
n° 407-B, de 2001, constante da pauta da
presentesessão.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Alistade
presença registra ocompareci mentode462 Se nho
res Deputados.

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

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

sessãoanterior.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servin docorno
2°Secretário,procedeà leitura ela ata ela sessãoante..
cedente, aqualé, semob servações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Passa-se
àleituradoexpediente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar a apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da cons tan te da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - So bre a
mesaoseguinte requerimento:

SenhorPresidente,

Nos ter mos do art. 160, com bi na do com
o art. 117, inciso XVI, do Regimento Interno,
requeremos inversão de pauta, para que o
item n°2 seja vo ta do an tes do item n° 1.

Sala das Ses sões, em 20 defe ve re i ro de 2002.
Assi nam: ArnaldoMadeira, LíderdoGoverno;

Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Wagner Rossi,
Vice-Lí der do PMDB; JutahyJú nior, Lí der do PSDB
e OdeI mo Leão, Lí derdo PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Em vo ta
çãoorequerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
queforamfavoráveisaorequerimentodeinversãode
pa uta per ma ne çam como se acham. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Passa-se,

portanto, ao item2:
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de Combate e Erradicação da Pobreza; e faremosa O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
verificação, pedida por esta bancada, do destaque Sem revi são do orador.)-Sr. Pre si dente, ape sarda
que tra ta da isen ção das boi sas. disposição do Líder Inocêncio Oliveira, não há con-

Esseéoacordoestabelecido. senso.
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Será, por Nós do PDT, por exem pio, va mos vo tarcon tra ri

tanto, odestaquesupressivoapresentadoporV. Exa. amente.
sobreestamatéria? O SR. PRESIDENTE (Aécio Nel.€s) - Perm~

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA- Sr. Presidente, ta-meinterrompê-lo,nobrelíder.Apalavraseránova
peçoapa la vra pela ordem. menteasseguradaaV.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Fiz esta in ter ven ção para que fi que ela ro que o
V.Exa. a pa lavra. PD! eo PPS não p~r.ti ci pa ram do en ten di men to evo

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE. taraocontraamat:na. .
Pela ordem. Sem revi são do ora dor.)-Sr. Presidente, O SR.INOCENCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente,
louvo, no início dos trabalhoslegislativos, os partidos peçoapalavrapelaordem.
políticos,porterempossibilitadoavotaçãodeimportan. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
tes matérias,frutodeváriosentendimentos. V.Exa.apalavra.

Quero referendar, em gênero, número e grau, O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL -
tudo o que dis seo Lí der do PI. Foi fe i to um acordo, PE. Sem revi são do ora dor.) - Então, vota ría mosos
queestásendorigorosamentecumprido. destaquesdosdoispartidos,Sr. Presidente.

Sr. Presidente, devido ao adiantado da hora e O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
porseramatériaconsensual, solicito a V.Exa. e aos peçoapalavrapelaordem.
nobrescolegasqueapenasdoisDeputadosencam~ O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
nhem con tra e dois a fa vor, e en tão os Lí de res se pro- V. Exa. a pa lavra.
nunciariam. Em se gui da, fa ría mos como dis se o De- O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
putadoJoãoPaulo:emprimeirolugara PEC, de po isa Pela ordem. Sem revi sãodoorador.) - Sr.Presidente,
emen da agiu ti na ti vaque per mi te aco bran ça da refe- insistimos em que te mosdestaque.
ri da alí quota de 0,08% em 2004, que não esta va in- O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves)-Se rãovo..
elu ídanopa recerdoDeputadoDelfimNetto, desti na- tadososdes taquesde V.Exa.
daao FundodeCombatee Erra di ca ção da Pobreza, O SR. FERNANDO CORUJA - Bom, isso será
visto que a alíquota já foi re~rendada durante dez votadoporqueháoRegimento.Mas insisto:trata-se
anos. de matéria corrplexa, que revela como será o novo

Votaríamos, então, o destaque supressivo do Governo. Te mospreocupaçõescomareformatributá
PT sobre as boi sasdeva lo res. Dessaforma, encerra- ria. Nãoqueremossimplificarosprocedi mentos, mas
ría mos a vo ta ção com cha ve de ouro. sim discu tir esta maté ria, am pli aro de ba te evo tar to

Eseaindahouvessequorum, vistoquesetra ta dos os nossosdestaques.
de matéria que em primeiro turno quase recebeu Como não há consenso, não aca ta mos a pro
aprovaçãounânime-naComissãoEspecialfoiapro.. postadoDeputadolnocêncioOliveira.
vadahojepor23a?,emsegu~~otur~0-,apr~ciaría- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
~osa PEC qu.e cu Idada partlcl paçaode ~OYo ~eca- Srs. Deputados, ospartidosquefazempartedoacof
pltal estrangeiro nas empresas de comunlcaçao do do eque pu de rem ab di carda ins cri ção para a discus
País. são o fa rão à me di da que fo rem cha ma dos. Os que

Era o que tinhaadizer, Sr. Presidente. quiserem manterainscrição,aMesaobviamenteos
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Líder chamará-ela roestáqueficaaoarbítriodecada um.

Inocêncio Oliveira fez, na verdade, uma proposta. Chamarei os Parlamentaresinscritos.
PrecisoouvirosdemaisLíderespartidários. Informo que há dez Parlamentares inscritos

Apropostaobjetivaabreviaradiscussãodes- para fa larcon traa ma té ria e um para fa larfa vo ra vet
ta ma té ria, para que se pas se logo ao en ca mi nha- men te a ela.
mento. Inicio a chamada por aqueles que abrem mão

Con sulta rei os Srs. Líde res. da inscri ção.
Tem a palavra, então, emprimeirolu gar, oDe- Deputado Walter Pinheiro,V.Exa.mantémasua

putado FernandoCoruja. inscriçãoou, emvistadoentendi mento, de ixaparase



o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re vi
são do orador.)- Possofa lardu ranteoencami nha
mento, Sr. Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA- Sr. Presidente,
peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa.apalavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela or demo Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre s~

dente, ape loaos integrantes da base, que sa bem de
que tra ta esta ma té ria, que não é nova, pois já foi pror
ro gadaduas ve zes, para que abdiquemda inscri çãoe
votemosomaisrapidamentepossívelestaimportan
tematéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre
De putado Inocêncio, a Mesa cumpre o Regimento
Inter no, e en ten de o ape lo de V.Exa. Mas, no mo men
to, sefala rem seis Par lamenta res,a Presidência infor
ma a todos que existe sobre a mesa requerimento
para0 en cerra mentodadiscussão.

O SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a palavra ao nobre Deputado Sérgio Miranda, para
discu tir a maté ria. S.Exa. dis põede cin co mi nu tos.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revi sãodoorador.)-Sr. Presidente, Sras. eSrs.
Deputados, o Poder Executivo enviou proposta de
emendaconstitucionaldequatrolinhas,prorrogando
a CPMF; va mos vo tar um substi tuti vo de qua tro pá g~

nas,comalgumasinovaçõesmuitoruins.

As ino vações estão no es ta be le ci men to de imu
nidade tributária, de isen ção na Cons ti tu i ção, e não
como se dá hoje, na lei re gu la men ta do ra. A isen ção
ocorre rá nãoape nas nasboi sas de va lo res, mas tam
bém nas contas correntes. Assim, quem tem uma
contacorrenteepretendeinvestirnabolsadevalores,
sobre o cheque utilizado para tanto não incidirá a
CPMF. No en tan to, so bre o di nhe i ro que o po bre e o
trabalhadortiramdacontacorrenteparadepositarna
pou pan ça, aí sim, in ci dea CPMF.

Ainovaçãoéestranha porque vale não para a
nova CPMF, vale para da qui a um mês, para a CPMF
queainda está em vigor.

Sras. e Srs. Deputados, para que serve a
CPMF? V.Exas.já estão escla reci dosdequea CPMF
nãosedesti naàsa úde, à Previdênciaouao Fundode
Combate e Erradicação da Pobreza - todos sabem
disso. Quando, nofinanciamentodasaúde, foi apro
vadaaCPMF,deixaramdeexistirasdemaiscontribu
i ções. Nes seano, a COFINS fi nan ci a va 670 mi Ihões
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manifestarduranteoencaminhamentodadiscussão? do Fundo de Assis tên cia So ci aI. Entrou a CPMF do
fun do con tra a po bre za e saiu a COFINS.

Não, Srs. De pu ta dos, não épara a sa ú de, não é
paraaPrevidência,tampouco para o Fundo de Com
batee Erradicaçãoda Pobreza.A CPMF serveàpoli
tica econômica, ao ajuste fiscal, que, fruto da atual
po Iíticaeco nômica, foi impostoao Paísetemdoisba
luartes.

O primeiro são as contribuições sociais: cr~

am-se contribuições ou elevamse as alíquotas das
contribu içõesjáexistentes, queau menta ram maisde
100% du ran teo Gover no Fernan do Hen ri queCardo
so. Elas são re parti das en tre os Esta dos e os Mu ni cí
pios.

O se gun doé a DRU, antes FEF ou Fundo Social
de Emer gên cia. A ver da de é que se des vin cu Iam as
contribuiçõessociaisdoseuobjetivo social para que
elasfinanciemo chamadoajustefiscal.

Todostemosconsciênciadabalbúrdiatributária
existente no País.

Hoje li ares pe ito de um dado que me as sus tou.
Pro movemoso REFIS, quepodeserconsideradoum
financiamento em condições de "pai para filho".
Inscreveram-se nesse programa 129 mil empresas;
entretanto, mais de 90 mil firmas dele já se desliga
ramo

A prin ci paI ca u sa da bal búrdia tri bu tá ria que se
observa hoje éque, comapo lítica fiscal, busca-se re
solver a irresponsabilidade da política monetária e
cam bi ai, com ju ros de 19% eatre la men to de mais da
metadedadívidapúblicaaodó lar. Ora, seo Governo
não arrecada em dólar, comopode rá efetu aro pa ga
men to de ju ros nes sa mo e da?

Se não dis ser mos "não" ao que está sen do pro
posto, aatual po Iíti caconti nu ará para sempre. Éfal sa
a afir ma ção de que isso está sen do su ge ri do ape nas
des ta vez, sob o ar gu men to de que, da qui a um ano,
fa re mosa re for matri bu tá ria. A re for matri bu tá ria não
será fe i ta. Não nos en ga ne mos e nem ilu da mos a so
ciedadebrasileira.Nãoseráfeitaqualquerreformatri
butáriase mantidaaatualpolíticaeconômica.Afinal,
são qua se 2% do PIB.

No primeiro acor do com o FMI, os su pe rá vits
primários eram descendentes - iniciaram em 3% e,
nofim, passa rama2,5%. Ago ra, tais su pe rá vits estão
crescendo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. De pu ta dos, o que o
Go ver no quer do Con gres so? Cortou 12,4 bi Ihões do
Orça men to, ou seja, tudo que foi fe i to por esta Casa
foi cor ta do. Quer que apro ve mos au men to de im pos
to; não quer a participação da Casa no Orçamento,
comoaConstitu ição Federaldetermi na, uma vez que
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cortaram todas as emendas apresentadas por
V.Exas. Quer que V.Exas, como carneiros, votem o
aumentoda CPMF e a sua prorrogação. Esta Casa
não se pode en ga nar. Não existe reforma tributária
capaz de manter a injustiça da cumulatividade da
CPMF.

Nes se sen ti do, a ban ca da do PCdoB, sa ben do
das con tradições, do gol pe brus co que isso re pre sen
ta, mascompre endendoqueé inad missívelsustentar
airresponsabilidademonetáriaecambialcomapolíH
ca fiscal, vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Para dis
cutirfavoravelmenteamatéria,concedoapalavraao
Deputado Luiz CarlosHauly,porcincominutos.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Sem
re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, pode ha ver luta
igual a mi nhaemfa vorda reformatri butá ria; ma iordo
que a mi nha, não.

Semdúvidaalgumaareformatributáriaéoideal
a serbus ca do por esta Casa e pelo Go ver no. Pre ci sa
mos ter em men te um sis te matri bu tá rio har mô ni co e
com pa tí vel com o mun do em que vi ve mos. Nos 50 sis
tema tributário é anárquico, caótico, um verdadeiro
manicômio, mas é o que man tém a es ta bi li da de eco
nô mi ca eos Orça men tosda União, dos Esta dos edos
Municípios.

Sem dú vi da ai gu ma, não con se gui re mos man
ter a arrecadação necessá ria ao Paísape nascoma
pror ro ga ção da CPMF, mas, como dis se o oradorque
me antecedeu, nãoprecisamosdesligarasmáqui nas
e deixaropacientemorrersó porque nãofi ze mosa
re for matri bu tá ria. Não éas sim. Épre ci soterres pon
sabilidadecomosencargossociaisdeumpaísdeste
tamanho, com 20 milhões de cidadãos dependendo
da Pre vi dên cia e 140mi Ihõesde pen den do dos ser v~
çospúblicosdesaúde, milhõesdecrianças estudan
do em bancosdeescolaspúblicasmunicipais,esta
duaisefederais.

Eu de se jo a re for ma tri bu tá ria, mas para isso
precisamos che gara um de no mi na dorco mum so bre
a re for ma que que re mos.

Sr. Presidente, encaminho favoravelmente à
prorrogação da CPMF, defendendo a imunidade
constitucional para as bolsas de valores. Tributá-Ias
foi um equí vo co co me ti do por nós epelo Go ver no.

Háduascoisasterríveisnomercadodecapitais
bra si le i ro queafetam as boi sas e, con se qüente men
te, a taxa de ju ros pra ti ca da no País: uma, a não trans
parênciadasempresas de capitalabertoquantoaos
direitos dos minoritários, que não são respeitados
comessamontagemestapafúrdiadosacionistaspre
ferenciais;outra, a CPMF.

Proponho um projeto de lei para resolver esse
proble madasaçõesprefe ren ci a is eou tro para ga ran
tir ao minoritário todos os dire~os. Bolsa de valores
fraca, taxade ju roselevada. Se nãoenten de rem essa
re la ção ea em pre sa não con se 9uircap tarcom a ven
dade ações no mercado, evidente mente haverámai
or taxa de ju ros. Com as boi sas de va lo res fun ci o nan
do com flu xo de cap ta ção para as nos sas em pre sas,
teremos a conseqüentediminuição da taxa de juros
no País.

Sr. Presidente, Sras. eSrs. Paria menta res, voto
favoravelmente ao textoconstitucionaleao relatório
apro va do na Co mis são, de au to ria do De pu ta do Def
fim Netto.Aquemdesejarseaprofundarnoestudodo
sistema tributário, com levantamento da evasão, da
elisão,dosincentivosfiscaise do desvirtuamento do
siste matributáriobrasi le i ro, sugi roqueapóiemeupe
didodeCPldosistema tributário.

Era o que eu ti nha a di zero
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Com a pa

lavra0 ilustre De putado FernandoCoruja, paradiscu
tir a ma té ria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Semrevisão do orador.) Sr. Pre si dente, Sras. e Srs.
De putados, es ta mos mais umavez dis cu tin do a prol'
rogaçãodeuma coisa provisória, prevista noAtodas
DisposiçõesConstitucionaisTransitórias, masquede
provisória está se tor nan do per ma nen te.

OCongressoficousensibilizadoquandoinstitl:l
iua CPMF, acreditandoqueos recursos daí advin dos
pode ri am me lho rara sa úde do povo brasi le i ro. Nãofoi
o que aconteceu, porque recursos orçamentários
acabaramsendosubstituídos pelo acréscimodecoJ:
rentedaCPMF.

Sr. Presidente, a CPMF tem servido apenas
parapossibi litaroajustefiscal do Governo, que con
se gue trans fe rir mais e mais re cursosdos tri bu tos aI'
recadadosdaproduçãoparao sistemafi nan ce iro na
cional e internacional, de maneira que paguemos
qua se 100 bi Ihõesde ju ros ou deca pi tal ao sis te mafi
nanceiro.

Mas a Emen da Del fim contém novidades, não
tra ta ape nas da CPMF an ti ga. Ela diminui a alíquota
da sa ú de de 0,25% para 0,20% e, além dis 50, em vez
deisenção,confereimunidadetributáriaao mercado
decapitais,aosdepósitosemcontaeàsecuritização,
entreoutros.

Não sei di zer se isso é bom ou ruim para a eco
no mia, masoseco no mistasbra si le i ros, quetantoafir
mam que isto ou aqui lo vai ge rar em pre go, são unâ ni
mes nas previsões que fazem: não acertam nunca,
nem a taxa de in fia ção.
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Nãopossoacreditarquedandoisençãoàqueles
que ga nham mu i to, os que apli cam na boi sa, es ta re
moscontribuindoparaqueaeconomiamelhore.Esse
canto do cis ne, tãoapre go a do por eco no mis tasdo
mundo intei ro, nuncamostraaqueveio. Não mepa re
ce que seja ide ai con ce der isen ção às boi sas.

Ou tro pon to. Há pre vi são de que os re cur sos ob
tidos com a desestatização, ou venda de empresas
estatais,previstanoAtodasDisposiçõesConstitucio
nais Transitórias, irão para o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza a partir de 18 de ju nho do
ano em cur so. A Emen da Del fim muda essa data para
2004, reti rando, portanto, recursosdessefundo.lsso
não é bom.

Sr. Presidente, no va men te os re cur sos não são
distribuídos para Estados e Municípios. Há um pro
cesso de concentração e os recursosnão vão nem
paraasa úde nem para a educação. Oqueque remos,
então?Oueremosumareformatributária.Oueremos,
sim, ti rar o tubo de oxi gê nio do Go ver no, para ver se
ele faz a reformatributária.MasoGovernonãoquer
isso. Se qui ses se, já te ria fe ito.

É por que rer um País me Ihor, com um sis te ma
tri bu tá rio jus to, que di ze mos "não" à pror ro ga ção da
CPMF. Ela só serve para garantir mais recursosao
ajustefiscal een gordaroca ixadosiste mafi nance iro
edosgrandes investido res. VamosdizernãoàCPMF
parapodermoscriarumambientefavorávelàreforma
tri bu tá ria. Esta sim fará o País me lho rar.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Concedo
apa lavraàilustre Deputada Va nessaGrazziotin. (Pa
usa.) S.Exa. abre mão da ins cri ção.

Com a pa la vra o ilustre De pu ta do Dr. Hé Iio, para
discutiramatéria.

O SR. DR. HÉLlO(Bloco/PDT-SP.Semrevisão
do orador.) -Sr. Pre sidente, Sras. e Srs. De putados,
bemlembraramasliderançadabasedoGovernoque
esteassuntoépordema isdiscutido nesta Casa. Mas
te mosaobri gaçãodetorná-Iodidáti co, paraqueapo
pulaçãoentenda que a CPMF não pas sa de uma me
didaprovisóriadentrodasuaprópria provisoriedade.

Não passa de recauchutagem de medida que
vem sendoprovisóriahistoricamente,desdedezem
bro de 1994, quando esta Casa aprovou a Emenda
Constitucionaln° 3, de 18 de mar ço de 1993, que veio
para ser algo provisório e aplicável na melhoriadas
condiçõesdesaúdedapopulação.

Essa mesma população, durante esses anos,
vemsendoex postaasitu açõesdeagravoda saú dee,

em particular,adoençasperfeitamenteevitáveisnum
país que quer ser de Pri me i ro Mun do.

Essa é uma das re a li da des que o PDT gos ta ria
de tornar clara, não para os colegas Parlamentares
que vêm discutindo nesta Casa há quase dez anos
um sistemaprovisório, capaz infelizmente de tornar
um trabalhodinâmicocomoo que aqui foi realizado
durantea discussãoda reformatributárianumapeça
de fic ção, im pe di dapelo pró prio Go ver no Fe de ral de
iradiante.

A peça resultante de toda essa discussão não
logrouestabeleceruma reformatributáriade fato, que
pudesse trazer a modernidade,combater a fome, a
miséria,a pobrezaeobviamenteerradicarodesem
prego, cres cen te e es tru tu ral no País. Essa re for ma
tributá ria,quefoiinclusiveobjetodediscussões numa
Comissão Especial, lamentavelmente foi sepultada
peloGoverno Federal.

O PDT entende que, conforme a justificativa
dessamedida,elaprocuraviabilizaracura de doen
ças, a cri ação de em pre gos, a es ta bi li za ção da mo e
da. Observamos que a CPMF, considerando-se sua
principal finalidade, teve desvios em determinados
momentos.AJustiçaFederaldeSãoPaulo, hápouco,
estabeleceucondenaçãoreferenteà verbaestabele
ci da pela CPMF, por não ter cum pri do uma de suas
principais fi na lidades, adesti naçãoderecursospara
a área de saúde.

Ora, Sr. Presidente, adesti naçãodeO,08%para
com ba te àpo breza eer ra di ca ção da mi sé ria éatin gi
da por essa proposta, diminuindo sua operação e
aplicação. Obviamente, com a reformatri butá ria, ha
veriaaplicação,considerandose o próprio superávit
que o País tem todososanos, infelizmente utilizado
parapagamentodo princi palda dívidapúbli ca. A apJ.i
caçãodosrecursosalcançadoscom o superávit, co
incidindo com reforma tributária justa, pode ria, sim,
propiciarmedidassocia issistemáticasecontinuadas.
Porúlti mo, Sr. Pre sidente, umdosargu mentosquese
utiliza é que essa peça ser vi ria tam bém para evi tar
abu sos e eva sãofis cal. Os pa íses de sen vol vi dos não
a apli cam e têm, como nós, eva são fis cal, mas pro cu
ram, de maneira moderna, investir em recursos hu
manos, tecnologia, mudança de leis, impedindo-se
eli são fis cal. Além dis so, pro cu ram con de naros que
retiramdinheiropúblico para benefíciospróprios.

Des sa for ma, o PDT é con trá rio à PEC Del fim,
porque não produz os resultados his to ri ca men te es
perados.

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Para dis
cutiramatéria,concedoapalavraaoDeputadoRicaF
doBerzoini.
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o SR. RICARDO BERZOINI (PT- SP. Sem re v~

são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. De pu ta
dos, emprimeirolugar, o problematributá riodo País
nãoéexclusivamentea ContribuiçãoProvisóriasobre
MovimentaçãoFinanceira.

O Brasil perdeu a oportunidade, nos últimos
sete anos, de rea lizara reformatributária, reivindica
da por to dos os se to res que pen sam a eco no mia bra
sileirademaneiraestratégica. Optou-se pela acomo
da ção, pre fe riu-se a re for ma a partirda óti ca ape nas
daarrecadação.

Omiti mo-nos, Parlamentoe PoderExecutivo, de
fa zera verda de i ra in versão de va lo res, a ne ces sá ria
mu dan çadoperfil tri bu tá rio no nos so País, es pe ci a~
mente de combater a cumulatividade, promover a
progressividadetributáriae garantirumsistemaque
incentive a redistribuição de renda. Nosso sistema
hojeéconcentrador, estimu laaso negaçãoeprejud~

caacompetitividadedaeconomianacional.
A CPMF foi um re men do, as sim como o au men

to da alí quo ta da COFINS. Hou ve inú me ros ou tros ra
men dos ema lan dra genstri bu tá ri as, como, porexem
pio, a fal ta da cor re ção da ta be la do tmpos to de Ren
da por maisde seis anos e uma cor re ção de ba i xo im
pacto realizadano final do ano passado, em que o
Governo traiu este Plenário ao vetar resolução do
Parlamento e editar medida provisória incluindo um
contrabando,oaumentodaContribuiçãoSocialsobre
o Lu cro Lí qui do para as em pre sas de ser vi ços, o que
não ha via sido com bi nado. Ao contrá rio, quan do Eva
rardo Macieltrouxeessapropostaa esta Casa para
negociação,foi rechaçado porto dos os partidos,da
Oposição e da Si tu ação.

A CPMF é um im pos to ruim porque écu mu la t~

vo, regressivo epre ju di ca a com pe ti ti vi da de da eco
nomianacional.

A ques tão apre sen ta da é que te mos um or ça
mentoaprovadoeaCPMFseinterrompeemmeados
da vi gênciadesteorça mento. Temosaopçãodevotar
con tra ou a fa vor. A mi nha po si ção pes so ai écon trá
ria, não ape nas em fun ção de tudo o que dis se, mas
tambémpeloaspectopolítico.

Asociedadeassisteaeste Parlamento, nosúm
mos sete anos, prorrogar esse imposto. Isso atenta
con traacredi bi Iidadedaclassepo Iítica. Nãoépossi
vel que qualquervotofavorávelpossaserjustificado
para o contribuinte, o pequeno empresário, como
sen doalgo que de cor ra sim pies men te de cir cunstân
ciasmacroeconômicas.

A ló gi ca des te Governo não éfa zera re for ma tr~

butária.Adecisãosobreareformatributáriaquemvai
dar é o povo brasileiro, quando estivervotando nas
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eleições de outubro. Querem continuar com um go
ver no que, de ma ne i rafarsesca, dizquequera refof
ma tributária, masbo icotaqualquernegociação. Que
rem con ti nu arcom umtipo de po lí ti ca que pro duz um
absurdo superávit primário, depois consumido com
parte do servi ço da dívi da. Qu e rem man teresse tipo
depo líti caquepa rali saaeco no mia nacio nal.

Sr. Presidente, o Brasil não cresce, não gera
emprego. Hoje, não temoscondiçõesdeapontarum
horizonte fa vo rá vel para a nos sa eco no mia com este
modeloeconômico. Não se tra ta ape nas do sis te ma
tributário,mastambémdapolíticadejuros,dapolítica
que ob jeti vaa ge ração de indecentes su pe rá vits pri
mários.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, respeitoa po
sição majoritária da bancada do meu partido, que
evo lu iu para uma emen da agluti na ti va que mantém a
alí quo ta da CPMF até 2003 em 0,38%; em 2004, ela
passaria a ser de 0,08%, para garantir o Fundo de
CombateeErradicaçãodaPobreza.

DeixonítidaaminhaposiçãocomoParlamentar,
que, tenho certe za, é aque la que as pes so as es pe
ram de mim, bem como os pequenos e médios em
presários com os quaisdiscutimos, naComissãode
FinançaseTributação,nabase,nodiaadia, que afir
mamcla ra mente: "Chegadecu mu lativi dade, chega
decontribuições provi sóriasquese perpetuam, che
ga de contribuições que não são repartidas entre
EstadoseMunicípios!"

Nessesentido,respeitandoaposiçãodaminha
ban ca da, vou vo tar de acor do com a sua ori en ta ção.
Contudo,deixoregistradopublicamenteque a pror ro
ga ção da CPMF, mais uma vez, aten ta con tra a dig ni
dadedoParlamentoeprovocamais um constrangi
mentoparaatotalidadedosDeputadoseSenadores.

Era o que tinhaadizer.
O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Com a pa

lavraoilustreDeputado Germano Ri gotto, paradiscu
tir a ma té ria.

O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem
re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. De
putados,naverdadeestamosapreciandomaisumre
mendofiscal, entretantosoutrosqueestãosendovo
tadospor este Pie ná rio. Pou co a pou co, es ses re men
dosvãojogando para escanteioaquilodequeoPaís
maispreci sa: a re for ma tributária.

Sr. Pre si den te, a re for ma tri bu tá ria foi com pro
missoassumidopeloGoverno,que,naprática,infeliz
men te não se con fir mou.

VioPresidenteFernandoHen rique, nase mana
passada, pedindoaosetorem presa rialquecobrasse
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doCongressoNacionalaaprovaçãodareformatribu- tributária, o que pode acontecernesteano:aretirada
tária. O País inteiro sabe que a reforma tributária dacumulatividadereferenteaCOFINSePIS.
avan çou nes ta Casa, que fi ze mos o pos sí vel e o im Era o que ti nha adi zer.
possível para produzirum projetonegociável com o Muitoobrigado.

Governo Federal; conseguimos um ente~dimento O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Pres~
c~m?s Esta dos, e, no ba ter de marte .10 da ar?aeco~ dênciaseesforçaránadi reçãodoquepropõe V.Exa.,
nomlca,puxaramotapete~agorabproJetoestaparal~ Deputado GermanoRigotto.
sado, porqueo Governo naoquerenfrentara reforma O SR PRESIDENTE (A .. N l-C _

'b ., E - f I . f _. t . . e CIO e ves om a patn utana. ntao, a aaea avor,masaaçaoecon ra- D d A Id F . d S' d' t'
. E . d d lavra0 eputa o ma o ana e a, para ISCU Irana. ssaeaver a e. . .

I - d d matena.
O.Gover.nooptou~ea.a~rovaçao emu anças O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS _ SP.

pontuais no sistema tnbutano. Essas mudançasfo- S . - d d) S P 'd t I t el
. . . emrevlsao oora or. - r. resl en e, amen av

ramfaclhta~dooau men tode ca Ixa porpartedo 00- men te esta Casaca pitu la, pois, aovotar a prorro ga
vemo e eVitando o enfrentamento daquilo que e o -odaCPMF acabareconhecendoquenãovotaráa
mais ~e C?~ sá ri~ para o País, uma ~u da~ ça n.? sis.te- ~:formatributária.
ma tnbutanonaclonalquelevearaclonahzaçao,slm- _ .
plificação, ampliação da base tributária, diminuição Te~ razao o Governo .qua~d? diz que.o ~on-

d - f' I A . no ml' te r,'a ga nho gres so nao quer a re for ma tn bu ta na. Se a qUI ses sea eva sao IS ca . sSlm nossa eco a _. _
decompetitividade oqueestesiste matri butá rio não mos, naovota na mosago ra a prorro ga çao da CPM.F,
't' utilizando-nosdesseartifícioparafazerumanegocla

perml e. I - . M d' d P .... . . . çãocomoGovernoem re açaoa e I a rovlsona
. Pre SI den te A.e clo_Ne ves, devodl zera V.Exa. que n022, que au men tou em 200% a Con tri bu ição So ci aI

sei da sua determma.çao de,. pe~o me n.?s nes t~ ano, so bre o Lu cro Li qui do para com pen saraque la ques
avançarmosnoquedlz respe Itoaquestaoda retlrad~ tãodetersidovetadaa tabe lado Impostode Ren da.
da cumulatividade de COFINS e PIS. Apresentei . h d d'

. - .. - Esta Casa está hOJe re co n e cen o o que IZ o
emendas na C~~ISsa~ relativa a prorr?~açao da Gover no: o Con gres so não quera re for ma tri bu tá ria.
CPMF para per ml tlra retira da de cumulatlvldade. Se a qui sés se mos, re pi to, não aceitaríamos a prorro-

ODeputadoDelfimNeto, Re_lator,achouqueer? ga ção da CPMF. Aliás, a CPMF, diz o pró prio Go vef
me Ihoren fren tar mos essa ques tao numa pro pos ta a no dá uma rece i ta mé diade 400 mi Ihões de re a isao
parte. Estácriando umaComissãonãoparadiscutira mês 5 bi Ihões de re a is ao ano. Portan to, o que eles
reformatributária, mas parte da refor matri bu tá ria, a que ;em é isto mes mo, a pror ro ga ção de uma con trt
retiradadecumulatividadereferenteaCOFINSePIS. buiçãoprovisória. Provisória des de 1994. Foi pror ro-

Vi movimentos do Governo Federal,principa~ gada,prorrogada,econtinuarásendo prorrogada,de
men tedo Mi nis tro Sér gio Ama ral, a fa vorde que ve- vidoàincompetênciaeàinaptidãoparaaaçãopolíti
nhamosaaprovaresseimportanteprojetoatéomês ca, à incompetênciade darmosadevidaresposta.
dejunho.OCongressoNacionalnãovotouareforma O pior de tudo é que acabamostendoconheci
tributária, porque o Poder Executivo entendeu que mento de um acordo esdrúxulo, acordo deste com
nãodeveria havervotaçãoda reformaestrutu ral. Mas aque le,que ja ma isatua ram na mesmacorrente, para
o Congresso, negociandocomoExecutivo, tem que aceitaraprorrogaçãodaCPMF.
conseguir avan.çosatéju~hoparaqu~sejaaprovado Quem vai pagaraconta,semdúvidanenhuma,
projeto que retire a refenda cumulatlvldade, mesm~ é a população, aquele que já não tem condição de
coma tran si ção, que podeserdeatétrêsanos.lssoe subsistência,quenãotemcondiçãodesustentarsua
o míni moquedeve mos fa zer este ano. família. Pagou u ma contribuição inicial de 0,15%,

Fico mu i to sen ti do deterquevotar mais um re- agoravotaremosaprorrogaçãodeO,38%.
mendo fiscal, que poderia não existir se estivesse Lamento, Sras. e Srs. Deputados, que se ja mos
nesteplenáriooprojeto relativoàreformatributária. O os responsáveis. Esta Casa será responsável pela
Sr. Presidente da Re pú bl i ca é in jus to quan do vai aos pror ro gaçãodaCPMF. Nãoadi an ta ama nhã ou de po
órgãosdeimprensacobrardoCongressoessarefor- is os Parlamentaresdizerem que queriamareforma
ma. Deveriacobrardaequipeeconômica,que, naver- tributária, se votaramfavoravelmente à CPMF. Se as
dade, nãoquisrea lizá-Ia. sim agi rem, éporquenãoaque remeaceitama Medi

Porisso, Sr. Presidente, solicitoa V.Exa. que co- daProvisóriano22. Posteriormente, muitosdirãoque
man de a apro va ção de im portan te par te da re for ma não de se ja vam a pror ro ga ção da con tri bu ição, mas,



Vai-se passar à votação da matéria.

o SR. PRESIDENTE(AécioNeves)-Concedo
a pa lavraao Sr. Depu tadoSérgioMi ran da, para enca
mi nhar con tra a ma té ria.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revi são do orador.) -Sr. Pre sidente, conside ro
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comoestava noOrçamento, seriapreci sovotar; que importante transmitir algumas informações aos Srs.
eram pessoalmente contra, mas foram obrigados a Deputados,para que tomemaimportantíssimadeoi
vo tar. são devo tara fa vorou não da prorro ga ção da CPMF.

Ficará registrado, pormeiode uma PEC, quem Apolítica econômicadivide-seempolíticamo
está a fa vorda reformatri butá riaequemestáefeti Vã netária,políticacambial epo Iíti cafiscal, sendoqueas
mentefazendoo jogo do Governo. políticas monetária e cambial, dirigidas pelo Banc o

Por isso, Sr. Pre sidente, cumprindooacordofe j- Central, têmtotal liberdade. ODr.Armínio Fraga, para
. cum prira meta in fia ci o ná ria, pode su biros ju ros parato por V. Exa, o en ca mi nha men to econ tra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. é 19% e fixá-los neste percentual por um período de
oito me ses, por que não exis te para o Ban co Cen traI

um cumpridordeacordos. qualquerrestriçãofiscalequalquerobservaçãosobre
APresidênciaagradeceaV.Exa. as conseqüências orçamentárias dessa decisão. O
O SR. PRESIDENTE (AécioNeves)-Concedo Dr. ArmínioFragapodevenderostítuloscambiaisà

a palavra ao Sr. Deputado Givaldo Carimbão, para vontade,poisquemvaiarcarcomasconseqüênciasé
discutircontrariamente à matéria. o Orçamento. A ló gi ca des sa dis cus são éque le vou

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Blo co/PSB - AL. ao corte de 13 bilhões de reais do Orçamento de
Sem re vi são doara dor.) - Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. 2002.

Deputados, venho à tribuna encaminhar contra a ACPMFviabilizaapolíticade ajuste fiscalpel:
prorrogação da CPMF pela ela ra con vic ção de que a ma nen te e cres cen te. Já se dis cu te que, para 2003,
elasse produtiva do Brasil não suporta pagar mais não basta 3,5% de superávit pri má rio. Serápre ci so
esseencargo. 4%.Sr. Pre si den te, o pro ble ma da CPMF não está no

Há alguns dias, o Governo Federal mandou chequedecada um, masnoprocessoprodutivo, nas
para esta Casa projeto que flexibilizava dáu su las da vá ri astran sa ções fi nan ce i ras que se vão acu mu lan
CLT. Se o em pre sá rio nãopode pa gar, por exem pio, o do. Quem paga a CPMF é o con su mi dorfi nal dos pro
déci motercei rosa lá riodeseusempregados, f1exibi I~ dutos. Seoproblemafosseape nasochequeindivi du
za-se, paraquepa gue emtrês, quatro, cin coparce las. ai, se ria ou tra ques tão. Não. Tra ta-se de um cus to re.
Uma pequenaempresa que fa tu ra em tor no de 100 gressivo, repito,porquequempagaráéoconsumidor.
mil reais,comfolhadepagamentode7mil,8milrea- Em termos de Custo Brasil, nossos produtos
is, paga 400 re a is por mês de CPMF, ou seja, 5 mil re- não têm condições de concorrência internacional.
ais por ano. Aí está a razão pela qual o empresário Não se pode de so nerara CPMF. É umtributomal são.
nãopodepagarodécimoterceirodosseusemprega. Ele poderiafuncionar a curtíssimo prazo, mas virou
dos. O Governo, por intermédio da CPMF, tirou da algopermanenteporquearrecadamuitoparasusten
elasseprodutiva a capacidadedefazê-Io. tar o ajustefiscal.

Com essesargu mentos, faço um ape 10aosSrs. Éparaacabarcomessapolíticaeconômicaque
De pu ta dos no sen ti do de que re ve jam sua po si ção. pe di moso voto con tra ea cri a ção de um mu ti rão pela

Em 1996, cobra va-seO,25%. Chega ramadi zer reformatributária.Aúnicaformadeviabilizararefof
que não po de ria ser pror ro ga da por mais dois anos. ma tributária é por meio de um cho que ago ra, e não
De repente, pror rogou-se por maistrêsanos, elevan- da qui a um ano e meio.
doo percen tu ai para 0,38%. Sr. Presidente,aposiçãoaltivadesteCongresso

Srs. Par la men ta res, não apro vem a CPMF, pois épela re for ma tri bu tá ria ago ra. Va mos dar esse gri to
a pequena e a médiaempresanão suportam mais dealertarejeitandoessaproposta.
esseencargo. Era o que ti nha a di zer. 'Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aé cio Ne ves) - Não Ha- O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves)-Concedo
vendo mais Orado res Inscri tos, de ela ro en cerrada a a pa la vra ao Sr. De pu ta do Luiz Car los Ha uly, para en
discussão. caminharafavor.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si den te, que im pos to não
incide nopreçoda mercado riaoudo servi ço no Bra
sil? So mente o Imposto de Ren da Pes soa Fí si ca. TC1

dos os outros, como ICMS, IPI, PASEP, COFINS,
CPMF, são regressivos e incidem sobre o preço da
mercadoria ou do ser vi ço.
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A CPMF ar re ca da 18 bi Ihões de re a is por ano.
Só o ICMS arrecada 98 bi Ihões, ou seja, 80 bi Ihões
a mais por ano. a ICMS é o pior im pos to do mun do.
a Brasil quer fazer parte da ALCA, quer entrar na
União Européia, mas não tem associação de livre
comércio entre os Estados. Cobram-se 12% de alí
quo ta de um Esta do para ou tro.

Reconheço que há de se fazer reformas. Tal
vez o mais antigo projeto de reforma tributária da
Câmara dos Deputados seja o meu. Tenhobatalha
do mu i to por isso e, no mo men to, li de ro a cons ti tu ~

ção de uma CPI para tratar da evasão fis cal, da so
negação, do incentivo fis cal e da eli são, que são as
de man das con tra a União, os Esta dos e os Mu ni cí
pios.

Precisamosdimensionaressa carga real, efet~

va, e fazeracomparaçãodosistematributáriobras~

leiro com o de outrospaíses.Precisamos mudar o
rumo dos acontecimentos. a Governo Fernando
Henrique Cardoso precisa da CPMF para a gover
nabilidade. Desse 0,38%, 0,20% vai para a saúde,
0,10%, para os aposentados e 0,8%, para o Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza. Essa arre
cadação é necessária para a estabilidade do Bra sil,
para evitar o que está acontecendo com a Argen ti
na.

Portanto, somos pela aprovação da matéria.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado José Roberto 8ato
chio, para encaminharcontraamatéria.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (810
co/PDT - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
den te, na Co mis são Espe ci ai, vo tei con tra a apro va
ção dessa emenda constitucional por variadas ra
zões.

a Bloco Parlamentar PDT/PPS vai liberar a
ban ca da na exa ta me di da. a PDT acom pa nha rá o
voto ven ci do que pro fe ri na Co mis são Espe ci ai, vo
tan do con tra a apro va ção da emen da, ao pas so que
o PPS vota rá pela sua aprova ção.

Sr. Presidente, essa emenda é inconstitucio
nal, pri mei ro, porqueoCon gresso Naci onal, opoder
constituinte derivado, não tem competência para
mudar o Ato das Disposições Constitucionais Tran
si tó ri as, cujo cor po nor mati vo está fora do corpo per
manentedaConstituição e serve única e exclusiva
men te para fa zera tran si ção da an ti ga or dem cons
titucionalpara a nova. Não estamos mudandoaor
dem constitucional. Não somos poder constituinte
originário; somos poder constituinte derivado, que

muda, por meio de emen da, ape nas o cor po per ma
nentedaConstitu ição.

Essa é uma cincada jurídica, Sr. Presidente.
No entanto, tudo está va lendo ultimamente, quando
o Governoquer. Não se respeitam as re gras dou tr~

nárias do constitucionalismo nem a Cons ti tu i ção Fa
deral, porque a vontade do Poder Executivo se so
brepõe a ela. Enquanto isso, ficamos a protestar
con tra as vi o la ções co me ti das con tra a or dem cons
titucionaldo País.

Po de rá che gar um dia, Sr. Pre si den te, em que
elas não atinjam apenas o povo - que vai sofrer,
mais uma vez, a imposição desse imposto regressi
vo e li ne ar, quecom pro me tea ca de ia pro du ti va bra
sileira-, masfi ramdi rei tos individua is. Nãoadianta
rá nos la men tar mos, porque abri mos um precedente
ao nos ajoelharmos sempre que a Constituição foi
violentadaporinteressedoPoderCentral.

Esta é a primeira razão: o Congresso Nacio
nal, poder constituinte derivado, não pode mudar o
cor po per ma nen te da Cons ti tu i ção - o Ato das Ois
posições Constitucionais Transitórias -, competên
cia reservada ao poder constituinteoriginário.

A segunda razão, Sr. Presidente - chamo a
aten ção de V.Exa. para esse pon to -, é que não es.
tamos votando hoje a emenda submetida à Co mis
são Espe ci ai, mas a Emen da Del fim Net to. Não é a
proposta de emenda constitucional que prorroga a
CPMF, enviada pelo Poder Executivo,porque o Re
lator,nobreDeputadoDelfim Netto, cuja competên
cia, talentoe lisura nunCE são suficientemente lou
vados, simplesmente a alterou.S.Exa.nãopoderia
fazê-lo, Sr. Presidente, porque, embora tenha a
competência de 171 ou mais Deputados, não repre
sen ta oquorum exigidopelaConstituição.

A Comissão Especial recebeu uma proposta
de emenda constitucional, mas apro vou outra. Esta
mos exa mi nan do a Emen da Del fim Net to, não a da
CPMF-essaéarea lidade. Se não, ve ja mos.Apro
posta de emenda constitucionalori gi na ri a mente en
caminhada ao Congresso contemplava apenas a
prorrogação da co bran ça daCon tri bu ição Provi só ria
sobreMovimentaçãoFinanceira.

a Deputado Delfim Netto, repito, apesar do
peso do conhecimento de S.Exa., não vale 171 De
putados, número exigido para apresentação de
nova proposta de emenda constitucional. Apesar
disso, dispôs, em seu relatório, sobre ISS, estabele
cendo cota mínima de 2% para a cobrança dess e
impostomunicipal,que não constava na mensagem
original;reduziu a alíquota de 25%, encaminhada à
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saúde, para 20%; e tratou de temas diversos. A
Emenda DelfimNettoéumami nirreformatributá ria,
feita a pre tex to de se pror ro gar a CPMF, cons tan te
doAtodasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias.

Não é pos sí vel, Sr. Pre si den te. Te mos o com
promissoderespeitar a Constituição.Se a Emenda
Delfim Netto for aprovada, também quero apresen
tar, sozi nho, propostadeemendaconstitucio na!.

Deixemos de apenar o povo, de comprometer
a cadeia produtiva do País e de cometerilegalida
des nes ta Casa.

O voto do PDT é "não". palmas.)

"O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a pa la vraao De pu ta do Ger son Pe res, úl ti mo ora
dor ins cri to, para en ca mi nharfa vo ra vel men te à ma
téria.

O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem re vi
são do orador.) - Sr. Presidente, primeiro, quero
manifestar minha estranheza quanto às afirmações
do eminenteDeputado que me antecedeu, a quem,
vez por ou tra, cha mo de "meu guru" na área pe nal.

Não há nenhuma ilegalidade no processo de
tramitação das emendas constitucionais, uma vez
que o Regimento dá ao Relator a competência de
ne lasfazeralte rações.

A modificação introduzida por S.Exa. não foi
estrutural. Foram emendas contributivas ao aperfe ~

çoamento do texto, cuja vigência, aliás, esgota-se
em determinado pra zo - Deus que i ra que es te ja mos
votando, pelaúlti ma vez, aprorrogaçãoda CPMF.

Sem pre fui con tra o au men to de impostos. Fui
contra a instituição da CPMF, por se tratar de im
pos to pro gres si vo e cru el, mas mu dei de idéia quan
do da sua prorrogação, porque ela se mostrou efi
caz e transparente para garantiraestabilidadeeco
nêmica do País durante crises e tempestades. Por
isso, voteifa voravel menteàsuaconti nu idade.

O eminente Deputado Delfim Netto equivale,
para nós, ao tri pio do quorumexigido, pela com pe
tência, sabedoriaedecência.

S.Exa.garantiu, à luz do conhecimentodeque
dispõe, aaprovaçãoda maté ria pela maioriaabsolu
ta da Casa, dando tranqüilidade ao País durante a
transiçãoeleitoral, por meio da meta de 0,01 %, que
vigorará na úl ti ma eta pa de co bran ça da CPMF. Mi
nha esperança é de que o imposto seja sepultado
ou, pelo menos, aperfeiçoado, sem a agressividade
queocaracteriza.

Lembro a todos que eu não pretendia votar
nesta noite. Vim à tribuna porque esta Casa é de

mãodupla:devemoscompensarointeressepúblico.
No que se refere às Agências de Desenvolvimento
da Amazônia e do Nordeste, o Governo não está
cum prin do o de ver de pa gar às em pre sas em si tu a
ção regular e devidamente auditadas, que geram
emprego e renda naquelas regiões, mas estão so
frendo irremediáveis prejuízos devido aos desem
bolsosatrasados.

Era nossa intenção obstruiravotação da prorro
gação da CPMF, para que o Governo pagasse esse
débi to. Afi nal, so mos com pro meti doscomode sen vol
vimentoeconômicoesocialdessasduasregiões.

Ao me procurar, o eminenteLíderdoGoverno,
esta fi gu ra ím parde sim pa tia e com pe tên cia que éo
Deputado Amaldo Madeira, comprometeu-se a en
caminhar a solução de nossa reivindicação. Afinal,
qua sequedia ri amente, a CPMF ge rará rendadea~

gumas dezenas de milhões de reais para o Govel'
no. Portanto, estamos fornecendo ao Governo re
cur sos para que cu bra suas des pe sas, mas tam bém
paraque cum pra suas res pon sa bi li da despe rante as
empresas que trabalham com decência e correção
nas Re giões Nordes te e Norte do Bra si!.

Fo ram ex tin tas a SUDAM e a SUDENE; foram
cri adasaAgên ciade Desenvolvi mentodaAmazênia
- ADA e a Agên cia de De sen vol vi men to do Nordes
te - ADENE, mas as duas entidades ainda não es
tão em funcionamento. Por outro lado, os recursos
da SUDAM, que so mam o va lor de 400 mi Ihões de
re ais, en con tram-se em uma con ta e têm como des
ti nocobrir suas obrigações.

Para que, no segundo turno, não contestemos
aquilo que está sendo proposto, apelamos ao Líder
doGovernonosentido de que resolvaesseangusti
anteeclamorosoproblemadasRegiõesNorteeNol'
destee suas em presas.

ComoS.Exa. mesolicitou um voto de confian
ça, estou dando o meu voto favorável à aprovação
da medida provisória - e peço aos colegas que
acompanhemos nossosLí deres, assimcomoacom
pa nho a ori en ta ção de meu Lí der, o De pu ta do Odet
mo Leão -, esperando que, no segundo turno, te
nhamos uma respostadefinitivadoGovernoquanto
à liberação dos recursosdevidos às empresas vin
culadas aos contratos das antigas SUDAM e
SUDENE. Tal resposta é necessária para que essas
empresas não quebrem, o que gerará desemprego
em nossas regiões.

O SR. PRESIDENTE(Aé cio Ne ves) - Há so
bre a Mesa os se guin tes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE
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REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso I,
e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado, com vistas
à supressão do inciso 111, do art. 85, constante do arti
go 4°, do Substitutivo da Comissão Especial à Pro
posta de Emenda de Constituição n° 407, de 2001.

Sala das Sessões, - Deputado João Paulo, lí
der do Partido dos Trabalhadores - Deputado Prof.
Luizinho Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I,
e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado, com vistas
à supressão das alíneas b e c, constantes do inciso I,
do art. 85, do artigo 4°, do Substitutivo da Comissão
Especial à Proposta de Emenda de Constituição n°
407, de 2001.

Sala das Sessões, - Deputado João Paulo, lí
der do Partido dos Trabalhadores - Deputado Prof.
Luizinho, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos regimentais, destaque
para votação em separado da Emenda n° 6 oferecida
à PEC nO 407/2001.

Sala das Sessões, 20de favereiro de 2002. 
Deputado João Paulo, Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N° DE 2002 DO

PDT/PPS AO PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL N° 407, DE 2001

(Simples)

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado com o objetivo de su
primir o art. 3° constante do substitutivo do relator e
que altera a redação original do art. 81 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

Sala das Comissões, de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I,
e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado, com vistas
à supressão do inciso 11, do art. 85, constante do arti
go 4°, do Substitutivo da Comissão Especial à Pro
posta de Emenda de Constituição n° 407, de 2001.

Sala das Sessões, - Deputado João Paulo, lí
der do Partido dos Trabalhadores - Deputado Profes
sor Luizinho, Vice-Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO N° , DE 2002 DA
BANCADA DO PDTIPPS AO PROJETO DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 407, DE 2001

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos deputados, desta
que para votação em separado da Emenda n° 1/01,
do Deputado Pompeu de Mattos, apresentado peran
te a Comissão Especial destinada a apreciar a Emen
da à Constituição nO 407-A, de 2001, com o objetivo
de vê-Ia acrescentada ao texto da proposta.

Sala das Comissões, de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS - Deputado Pompeo de Mat
tos, Bloco Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DO BLOCO PSB/PCdoB

Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em separa
do do (a) Art. 85, constante da redação dada pelo art. 40
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
José Antônio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

DESTAQUE DE BANCADA
(Do Bloco PPS/PDT)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, § 2°, do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da Emenda n° 8/01 à PEC
407-B, de 2001.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. - Pi
mentel Gomes, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Rubens
Bueno, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Fernandoo Co
ruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Comis
são Especial, ao apreciar a Proposta de Emenda à
Constituição nO 407, de 2001, ofereceu à mesma e
vou submeter a votos, em primeiro turno, o seguinte
Substitutivo, ressalvados os destaques:

SUBSTITUTIVO

Altera os arts. 100 e 156 da Consti
tuição Federal e o art. 81 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias, e
acrescenta arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato
das Disposições Constitucionais transi
tórias.

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 tex
to constitucional:

Art. 1° É acrescentado § 3°-A ao art. 100 da
Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 100 .
§ 3°-A. São vedados a expedição de

precatórios complementar ou suplementar
de valor pago, bem como fracionamento, re
partição ou quebra do valor da execução, a
fim de que seu pagamento não se faça, em
parte, na forma estabelecida no § 3° deste
artigo e, em parte, mediante expedição de
precatório."

Art. 2° O § 3° do art. 156 da Constituição Fede
ral passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 156 ..

§ 3° Em relação ao imposto previsto
no inciso 111 do caput deste artigo, cabe à lei
complementar:

I - fixar as suas alíquotas máximas e
mínimas;

11- ..
111 - regular a forma e as condições

como isenções, incentivos e benefícios fis
cais serão concedidos e revogados." (NR)

Art. 3° O art. 81 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 81. É instituído Fundo constituído
pelos recursos recebidos pela União em de
corrência da desestatização de sociedades
de economia mista ou empresas públicas
por ela controladas, direta ou indiretamente,
quando a operação envolver a alienação do
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respectivo controle acionano a pessoa ou
entidade não integrante da administração
pública, ou de participação societária rema
nescente após a alienação, cujos rendimen
tos, gerados a partir de 1° de janeiro de
2004, reverterão ao Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza." (NR)

Art. 4° São acrescentados ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias os seguintes artigos
84, 85, 86, 87 e 88:

"Art. 84. A contribuição provisória so
bre movimentação ou transmissão de valo
res e de créditos e direitos de natureza fi
nanceira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, do
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, será cobrada até 31 de dezembro de
2003, observado o disposto no § 6° do art.
195 da Constituição Federal.

§ 1° Fica prorrogada, até a data referi
da no caput deste artigo, a vigência da Lei
nO 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.

§ 2° A alíquota da contribuição de que
trata este artigo será de, no máximo, trinta e
oito centésimos por cento.

§ 3° Do produto da arrecadação da
contribuição social de que trata este artigo
será destinada a parcela correspondente à
alíquota de:

I - vinte centésimos por cento ao Fun
do Nacional de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde;

11 - dez centésimos por cento ao cus
teio da previdência social;

111 - oito centésimos por cento ao Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza,
de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

Art 85. A contribuição a que se refere o
art. 84 deste Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias não incidirá, a partir do
trigésimo dia da data de publicação desta
Emenda Constitucional, nos lançamentos:

I - em contas correntes de depósito
especialmente abertas e exclusivamente uti
lizadas para operações de:

a) câmaras e prestadoras de serviços
de compensação e de liquidação de que tra
ta o parágrafo único do art. 2° da Lei nO
10.214, de 27 de março de 2001;
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b) companhias securitizadoras de que
trata a Lei n° 9.514, de 20 de novembro de
1997;

c) sociedades anônimas que tenham
por objeto exclusivo a aquisição de créditos
oriundos de operações praticadas no merca
do financeiro;

11 - em contas correntes de depósito,
relativos a:

a) operações de compra e venda de
ações, realizadas em recintos ou sistemas
de negociação de bolsas de valores e no
mercado de balcão organizado;

b) contratos referenciados em ações ou
índices de ações, em suas diversas modali
dades, negociados em bolsas de valores, de
mercadorias e de futuros;

11/ - em contas de investidores estran
geiros, relativos a entradas no País e a re
messas para o exterior de recursos financei
ros empregados, exclusivamente, em opera
ções e contratos referidos no inciso 11 deste
artigo.

§ 1° O Poder Executivo disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de trinta dias
da data de publicação desta emenda consti
tucional.

§ 2° O disposto no inciso I deste artigo
aplica-se somente às operações relaciona
das em ato do Poder Executivo, dentre aque
las que constituam o objeto social das referi
das entidades.

§ 3° O disposto no inciso II deste artigo
aplica-se somente a operações e contratos
efetuados por intermédio de instituições fi
nanceiras, sociedades corretoras de títulos e
valores mobiliários, sociedades distribuidoras
de títulos e valores mobiliários e sociedades
corretoras de mercadorias.

Art. 86. Serão pagos conforme disposto
no art. 100 da Constituição Federal, não se
lhes aplicando a regra de parcelamento esta
belecida no caput do art. 78 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, os
débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distri
tal ou Municipal oriundos de sentenças tran
sitadas em julgado, que preencham, cumula
tivamente, as seguintes condições:

I - ter sido objeto de emissão de preca
tórios judiciários;

11 - ter sido definidos como de pequeno
valor pela lei de que trata o § 3° do art. 100

da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste
Ato das Di~posições Constitucionais Transi
tórias;

111 - estar, total ou parcialmente, pen
dentes de pagamento na data da publicação
desta emenda constitucional.

§ 1° Os débitos a que se refere o caput
deste artigo, ou os respectivos saldos, serão
pagos na ordem cronológica de apresenta
ção dos respectivos precatórios, com prece
dência sobre os de maior valor.

§ 2° Os débitos a que se refere o caput
deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto
de pagamento parcial, nos termos do art. 78
deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, poderão ser pagos em duas
parcelas anuais, se assim dispuser a lei.

§ 3° Observada a ordem cronológica de
sua apresentação, os débitos de natureza
alimentícia previstos neste artigo terão pre
cedência para pagamento sobre todos os de
mais.

Art. 87. Para efeito do que dispõem o §
3° do art. 100 da Constituição Federal e o
art. 78 deste Ato das Disposições Constituci
onais Transitórias serão considerados de pe
queno valor, até que se dê a publicação ofici
aI das respectivas leis definidoras pelos en
tes da Federação, observado o disposto no §
4° do art. 100 da Constituição Federal, os dé
bitos ou obrigações consignados em preca
tório judiciário, que tenha valor igualou inferi
ora:

I - quarenta salários mínimos, perante
a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

11 - trinta salários mínimos, perante a
Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execu
ção ultrapassar o estabelecido neste artigo, o
pagamento far-se-á, sempre, por meio de
precatório, sendo facultado à parte exeqüen
te a renúncia ao crédito do valor excedente,
para que possa optar pelo pagamento do
saldo sem o precatório, da forma prevista no
§ 3° do art. 100.

Art. 88. Enquanto lei complementar não
disciplinar o disposto nos incisos I e 111 do §
3° do art. 156 da Constituição Federal, o im
posto a que se refere o inciso 111 do caput do
mesmo artigo:

I - terá alíquota mínima de dois por
cento, exceto para os serviços a que se refe-
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rem os itens 32,33 e 34 da Lista de Serviços
anexa ao Decreto-Lei n° 406, de 31 de de
zembro de 1968;

11 - não será objeto de concessão de
isenções, incentivos e benefícios fiscais."

Art. 5° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o conjunto de votações engloba o Substitutivo
e uma emenda aglutinativa. Informa-se que a emenda
aglutinativa foi vazada na PEC e nas Emendas nOs
6,15 e 18. Tenho em mão as três emendas e a PEC, e
parte do texto da emenda aglutinativa não está con
temp�adoem nenhuma das emendas ou na PECo

Portanto, Sr. Presidente, se a votação é um
acordo que envolve o Substitutivo mais a emenda
aglutinativa, esta última não está conforme o Regi
mento Interno. Ora, se não está conforme o Regimen
to, ela não poderá ser apreciada. Repito: há texto na
emenda aglutinava que não faz parte das Emendas
nOs 6, 15, 160udaPEC. Regimentalmente, a emenda
aglutinava não poderá ser apreciada pela Casa e,
sendo assim, o Substitutivo também não poderá ser
votado, porquanto seria anti-regimental.

Esta é a questão de ordem que formulo a V. Exa,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência responde ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Estou conferindo as informações prestadas por V. Exa

e, na verdade, a primeira informação que chega à
Mesa é que essa emenda aglutinativa era fruto de en
tendimento havido na Casa. Obviamente, até porque
existe precedente, se há acordo englobando toda a
Casa, nós faremos essa votação, mas a Mesa está
conferindo a informação de V. Exa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, concordo com V. Exa que, havendo acordo unâni
me, poderemos votar essa emenda aglutinativa, que
tem texto estranho. Mas, estou informado de que o
PDT, o PCdoB e o PPS não dão a unanimidade para
que esse acordo possa ser votado, e apenas se hou
vesse unanimidade essa emenda aglutinativa poderia
ser votada. Eu consultei o PDT, o PPS, o PCdoB e o
PSB e verifiquei eles não estão de acordo.

Então, não havendo acordo, essa emenda aglu
tinativa não pode prosperar. Ora, Sr. Presidente, se a

emenda aglutinativa não pode prosperar - e ela faz
parte do acordo global-, também o Substitutivo não
pode ser apreciado.

Portanto, não havendo unanimidade, essa ma
téria não poderá ser levada a votos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
concorda com V. Exa e apenas reitera informação a
ela encaminhada de que existia acordo em torno da
emenda aglutinativa, não da matéria como um todo.
Há entendimento quanto à emenda - foi a informação
que chegou à Mesa -, mesmo não havendo entendi
mento em torno de toda a matéria.

A Mesa pede calma a V. Exa para que possa
mos, conversando, buscar o melhor encaminhamento
para essa matéria, não obstante as razões elencadas
porV. Exa

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, diferentemente do que aqui se diz, que, quan
do se tenta prorrogar a CPMF é porque não se deseja
votar a reforma tributária, o Líder do PFL foi ao gabi
nete e à residência oficial de V.Exa e sentiu sua preo
cupação em convocar o Colégio de Líderes para tra
tar dessa reforma.

Na verdade, quando se prorrogou a CPMF até
31 de dezembro de 2003, foi com o intuito de dar ao
novo governante um ano de prazo para a votação da
reforma tributária, caso não a votemos este ano.

Apelo aos partidos que sempre defenderam uma
linha social, que não aceitam que o Brasil conviva com
40 milhões em pobreza absoluta, como os países mais
pobres da África, para que votem esta matéria.

Quando os Líderes do PFL e do PT determina
ram essa emenda aglutinativa, foi para possibilitar a
cobrança dessa alíquota de 0,08% durante um ano,
até que a reforma tributária venha definir novo per
centual para o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza. Nossa intenção era a de possibilitar que
segmentos atualmente excluídos de qualquer benefí
cio tivessem acesso aos meios de que o País dispõe.

Esse fundo deverá ter recursos necessários
para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
para o Bolsa-Escola, para o Primeiro Emprego, para o
Rumo à Universidade, para o Agentes Comunitários,
para o Saúde da Família, para o Bolsa-Alimentação,
para o Bolsa-Renda e outros programas que fazem



A Contribuição Provisória sobre Movi
mentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira,
prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, será
cobrada até 31 de Dezembro de 2004, fican
do prorrogada, até essa data, a vigência da
Lei n° 9.311, de 24 de Outubro de 1996.

A novidade, o acréscimo constante da emenda
aglutinativa é o seguinte: no seu inciso 11, § 2°, "oito
centésimos por cento, no exercício financeiro de
2004, quando será integralmente destinado ao Fundo
de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam
os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constituci
onais Transitórias".

Ora, a Presidência não pode esperar que numa
emenda aglutinativa se repita exatamente o texto
constante do projeto ou do Substitutivo, senão seria
desnecessária a construção da emenda aglutinativa.

O que consta no inciso 11 do § 2° é menos do que
o proposto no projeto inicial do Governo, que se refere
ao exercício financeiro de 2004 com uma alíquota de
0,38. Na verdade, na proposta de emenda aglutinati
va mantém-se 0,08% no período de 2004. Em relação
a sua destinação para o Fundo de Combate e Erradi
cação da Pobreza, é um dos objetivos constantes
também da proposta do Governo.

Não obstante a preocupação, sempre salutar e
louvável do Deputado Arnaldo Faria de Sá, a decisão
da Presidência é de que a emenda aglutinativa é ad
missível, já que é parte da proposta do projeto original
enviado pelo Governo.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
respeitosamente, quero recorrer da decisão de V. Ex"
à Comissão de Constituição e Justiça, porque a
emenda aglutinativa não pode ter a interpretação que
V. Exa deu.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respeito
a decisão de V. Ex".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está em
votação o Substitutivo da Comissão Especial. A vota
ção será nominal.
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com que o Brasil hoje tenha condições de dizer que Após fazer consulta minuciosa ao texto enviado
alcançou grande avanço no campo social. pelo Governo, ao Substitutivo apresentado pelo Re/a-

Entendo diferentemente. Acho que não se trata tor e à proposta de emenda aglutinativa, a Presidên-
de simples questão burocrática de poder ou não se cia tem a seguinte compreensão.
votar a emenda; está-se defendendo manter o índice A proposta do Governo traz no seu art. 84 o se-
de 0,08% durante um ano até que a reforma tributária guinte texto:
venha definir novo percentual para o Fundo de Com-
bate e Erradicação da Pobreza.

Lamento profundamente, e seria uma frustração
de minha parte - se essa emenda não puder tramrtar 
que partidos como o PSB, o PCdoB, o PDT e tantos ou
tros, que sempre defenderam uma linha social, possam
neste instante estar contra emenda dessa natureza. A
partir daí, qualquer defesa de uma linha social em defesa
dos mais pobres, humildes e sacrificados seria simples
falácia dos que, no momento em que têm a oportunidade
de garantir os recursos, os jogam no espaço.

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,
não estou entrando no mérito da discussão. Apenas
estou dizendo que, regimentalmente, esta emenda só
poderá ser levada a votos se houver unanimidade da
Casa, porque ela tem texto novo.

Sr. Presidente, respeitando minha condição par
lamentar, regimentalmente, discordo da emenda
aglutinativa, que não poderá ser levada a votos. Po
der-se-ia até votar o Substitutivo, não vou discutir
essa matéria, mas, regimentalmente, a emenda aglu
tinativa não poderá ser votada porquanto não há una
nimidade. Se mais ninguém quiser perfilar-se ao meu
lado, eu estou em desacordo.

Portanto, V. Exa , cumprindo o Regimento, não
poderá pôr a voto essa emenda aglutinativa.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, só para conhecimento de V. Exa , o PL não
participou de nenhum acordo em relação à Emenda
Aglutinativa n° 1.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência toma uma decisão e a comunicará ao Plenário
em resposta à questão de ordem apresentada pelo
ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
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Ouvirei os Líderes partidários, solicitando a com uma mão e tira com a outra. Ele serve simples-
S.Exas. que façam apenas a orientação das banca-mente para financiar a política econômica que dá sub-
das, já que teremos ainda hoje, além desta, provavel- sídios para o sistema financeiro. O PDT vai encami-
mente mais quatro votações nominais sobre esta nhar "não". Peço a V. Exa que deixe em branco. Vou
mesma matéria. passar a palavra ao Deputado Rubens Bueno, se V.

Se posso dar uma boa notícia, a segunda maté- Exa permitir, porque nessa matéria temos dificulda-
ria da pauta, de antemão, a Presidência já define que des internas no Bloco. O PDT vota "não".
será votada na próxima semana. Trata-se da Propos- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
ta de Emenda à Constituição n° 203-C, de 1995. No dência, mais uma vez, é condescendente com o Blo-
entanto, sua redação poderá ser votada amanhã. co Parlamentar PDT/PPS e concede a palavra ao De-

Como votam os Srs. Líderes? putado Rubens Bueno.
O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PST - MG. Sem re- O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem

visão do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota "sim". revisão do orador.) - Sr. Presidente, transitoriamente,
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - estamos divididos, mas daqui a pouco voltaremos à

MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o união. Até amanhã de manhã teremos um grande
PSB/PCdoB considera essa emenda inconstitucional evento do PDT, do PTB e do PPS em busca de um
porque está alterando disposições constitucionai~ candidato à Presidência da República.
transitórias, que são de competência exclusiva do Sr. Presidente, a posição da bancada do PPS na
Constituinte originário. No mérito, conforme as obser- votação anterior foi contrária, mas, avaliando e con-
vações levantadas com brilhantismo pelo Deputado sultando um a um os membros de nossa bancada,
Sérgio Miranda, entende que a CPMF é um imposto chegamos ao voto "sim" por várias razões. Estamos
que vai ser regressivo, prejudicial à cadeia econômica num processo de exercício fiscal. Dentro dele, não va-
brasileira. mos criar dificuldade maior para o País e para os di-

O voto é "não". versos programas em andamento, provocando um
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Como furo de 20.bilhões no caixa. ~e acordo com o ent~ndi-

vota o Bloco Parlamentar PUPSL, Líder Ronaldo Vas- mento maior da bancada, nao poderemos votar ISSO.

conceitos? Portanto, estamos encaminhando o voto "sim", com-

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL preendendo a questão do PD~. . .
_ MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. P~ESIDENTE (Aeclo Neves) - Claro, e
co Parlamentar PUPSL entende que a prorrogação aberta a votaçao do Bloco PDT/PPS.
da CPMF é mais um imposto, mais uma carga tributá- Como vota o PTB, Deputado Fernando Gonçal-
ria para a população e para os pequenos empreende- ves?
dores brasileiros. Defendemos o imposto único fede- O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
ral. Este, sim, é uma verdadeira tributária. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB enca-

O Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto minha o voto "sim".
"não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de antemão,
o PDT vota "não". O PPS, ao que me parece, tem al
gumas dificuldades e o seu Líder vai expor seu voto a
seu tempo.

Só quero salientar que nós, do PDT, pelos moti
vos apresentados pelo Deputado Roberto Batochio,
entendemos que é preciso que este País faça uma re
forma tributária. A única forma de se fazer uma refor
ma tributária é cortar o oxigênio do Governo.

Esses recursos que estão sendo utilizados não
são para a saúde, não são para a previdência e mu~o

menos para o Fundo da Pobreza. O Governo coloca

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota °PPB, Líder Odelmo Leão?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PPB encaminha o
voto "sim" e cumprimenta o Deputado Delfim Netto
pelo magnífico Substitutivo, que visou, única e exclu
sivamente, o andamento dos programas sociais e
emergenciais do País. Por isso, repito, o PPB vota
"sim" e cumprimenta o Deputado Delfim Netto pelo re
latório.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT, Líder João Paulo?

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, é importante esclarecer que
a nossa bancada tornou essa decisão não de forma
tranqüila, mas de forma bastante tensa e com discus-
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sões, tanto nesta ocasião como nas anteriores. No fa? Paciência. Mas que o voto dado neste projeto,
entanto, a maioria chegou à decisão de votar favora- nesta emenda, marque a determinação desta Casa
velmente à continuidade da CPMF, com a seguinte de fazer da reforma tributária uma realidade. Tantos
condição: uma alíquota de 0,38% para 2003 e uma discursos e justificativas. Não poderemos explicar
alíquota menor para 2004, a fim de que ela sirva ainda através de palavras a motivação essencial do voto de
como instrumento de fiscalização para fazer com que hoje, o voto da continuidade e da capacidade de pro-
as pessoas efetivamente paguem imposto no Brasil. duzir uma administração em condições de enfrentar

Sr. Presidente, estamos nesta Casa há vários as dificuldades do momento.
anos batalhando por uma reforma tributária no País Diante disso, o PMDB vota "sim".
que priorize a produção, que faça a taxação daqueles O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL _
que precisam ser taxados, fazendo com que os gran- PE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
des paguem bastante, os pequenos paguem pouco e Srs. Deputados, esta votação nada tem a ver com a
quem não tem nada não pague nada. Essa é a filoso- votação da reforma tributária e fiscal.
fia da r:for~a tri~utáriapela ~ual temos ba~alhado. Esta Casa, responsavelmente, no momento em

Nao e posslvel, S.r. PreSidente, que veJ~m_os um que o País busca o ajuste fiscal, não pode prescindir de
governo encerrar seu CIcio ~rrecad~ndo 20 bllhoes no uma arrecadação de 18 bilhões de reais. Tanto é verdade
ano e passar para outro_retirando ISSO sem dar nada, que o Líder do PSDB falou que, a partir de 18 de março,
sem p~r na~a no I.u~r. Nao vamos f~~ar os ol~os para se não for aprovada a matéria, perderemos 50 mi-
essa sltuaçao, seja la quem for o proxlmo PreSidente. Ihõesldia, ou seja, 1,5 bilhão/mês, 18 bilhões/ano.

Por i~so, deixamo~ c1ar~, Sr. Presidente, que es- Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados foi res-
tamos apoiando por mais dOIS an~s, p~~a que pos~a- ponsável, pois não sabemos se, no ano eleitoral, há
mos ~az~r o debate da refor~a .tnbutana, no sentido possibilidade de votar-se a reforma tributária, sobre-
de.atingir quem te~de ser.atln.gldo e fazer com que ~ tudo porque envolve vários interesses, inclusive da
pro~lmo Governo nao_preclse ficar num sufoco no pr~- União, dos Estados e dos Municípios, do setor produ-
melro momento por nao ter essa verba para dar contl- tivo da área de consumo, e assim por diante.
nuidade a alguns projetos que estão no Orçamento. ' p' I P'd t d C . -... or ISSO, ouvo o resl en e a omlssao, o no-

MUito obngado, Sr. PreSidente. bre Deputado Rodrigo Maia, e o nobre Relator, Depu-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como tado Delfim Netto, bem como todos os seus integran-

vota o PSDB? tes pela maneira correta como foram elaborados o pa-
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi- recer e o relatório. Sobretudo, Sr. Presidente, levan-

são do orador.) - Sr. Presidente, de forma rápida e ob- do-se em consideração que se prorrogava até 2003.
jetiva, o Orçamento não pode prescindir de 18 a 20 bi- Por quê? Porque o novo Governo assumirá em 2003,
Ihões de reais. São 50 milhões de reais por dia de ar- e eu já tenho esse Governo na cabeça, já sei até
recadação da CPMF. Esse dinheiro vai para os seto- quem será. Aliás, serei uma pessoa influente neste
res vitais das áreas sociais, principalmente para as Governo, para fazer o bem, as mudanças e transfor-
pessoas mais pobres através dos programas Bol- mações de que o Brasil precisa.
sa-Alimentação, Bolsa-Renda, Bolsa-Escola. Todas Aliás, louvo também o Governo Fernando Henri-
essas questões estão vinculadas principalmente à que Cardoso ao qual a história fará justiça a curto prazo.
educação e à saúde. Não há justificativa para não Almejo que o novo Governo seja capaz de em
aprovarmos a prorrogação da CPMF. um ano fazer a tão sonhada reforma, porque não foi o

Por isso, o PSDB encaminha o voto "sim". Presidente Fernando Henrique Cardoso que não a
O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB - RS. quis, S. Exa perseguiu "n" vezes para fazê-Ia - vamos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. fazer justiça -, reuniu a base de sustentação e fez o
Deputados, estamos discutindo mais uma vez a que não pôde.
CPMF. Existe um momento, o fim de um governo, Louvo igualmente o nobre Deputado Germano
existe a possibilidade concreta de outro governo, Rigotto pelo esforço; o nobre Relator da matéria, De-
pela data das eleições. putado Mussa Demes; a Comissão, de modo geral,

Esta Casa, na medida em que vota a CPMF, es- por uma questão de justiça. Porém, não aconteceu a
tabelece também a certeza de toda a sociedade: a re- possibilidade política de haver negociação entre a
forma tributária é uma exigência. Não pudemos União, os Estados e Municípios, porque envolve "n"
fazê-Ia? Faltaram elementos para seguirmos na tare- problemas, e ninguém quer perder nesse momento.
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Por isso, Sr. Presidente, no momento em que se
dá ao novo Governo um ano de prazo, esta votação é de
total responsabilidade, sobretudo devido à Lei de Res
ponsabilidade Fiscal. Quero, mais uma vez, louvar esta
Lei. Foi a mais importante que esta Casa já votou. O
Brasil não está na mesma situação da Argentina, por
que há a Lei de Responsabilidade Fiscal, que perm~iu o
bom gerenciamento dos recursos públicos nas três es
feras de Poder. E mais do que isso: para cada despesa,
deve-se apresentar um recurso.

Como é que poderíamos perder 18 bilhões? Te
ríamos que cortar praticamente tudo e elaborar novo
Orçamento. Temos o sentimento de estarmos votando
não o que gostaríamos, mas aquilo que é possível neste
momento.

O PFL vota, louvando a emenda que foi apresen
tada pelo PFL e pelo PT. Aliás, essa união é trans~ória,

porque vamos derrotar o candidato do PT. Vou logo di
zer isto. Vamos votar a emenda dos 0,08% para o Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza, do Senador
Antonio Carlos Magalhães, fazendo justiça a esse gran
de homem público, autor dessa emenda, que permitirá
ao Brasil incorporar os 40 milhões de brasileiros que vi
vem na pobreza absoluta, como tantos países menos
desenvolvidos do mundo.

Com mu~a satisfação, o PFL recomenda o voto
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PFL re
comenda o voto "sim".

O SR. POMPEO DE MAnOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acho que está havendo pane no painel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não, o
painel está corretíssimo e preparado para o início
da votação.

O SR. POMPEO DE MATTOS- Há uma sinaliza
ção no painel. O painel está totalmente desvirtuado.
Não aparece o nome dos Deputados de São Paulo e do
Rio de Janeiro. É uma constatação. Não sei se é porque
o PL está mais à esquerda e o PT mais à dire~a. Mas a
verdade é que o painel não resistiu, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A asses
soria técnica pede para tranqüilizar V. Exa Trata-se
apenas de um pequeno problema no painel que logo,
no momento da votação, será corrigido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Líder Arnaldo Madeira?

"O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, reconhecendo o

espírito público que prevaleceu, ontem, em todo o de
bate nesta Casa, hoje, agradecendo a colaboração
de todos, o Governo indica o voto "sim".

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.
Srs. Deputados, queiram seguir a orientação do

visor de cada posto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre

sidência faz enfático apelo aos nobres pares. Esta
mos discutindo matéria de enorme relevância para o
País e teremos ainda, em razão de emenda aglutinati
va, que será apreciada a seguir, e de emendas que
serão votadas, pelo menos, mais quatro votações que
terão que ser aferidas nominalmente. Portanto, como
vejo quorum tão expressivo de Parlamentares, se pu
dermos permanecer todos em plenário e termos um
encaminhamento mais ágil dessas propostas que se
rão votadas, creio que em pouco tempo a votação
será decidida, obviamente pela vontade da maioria.

Pediria apenas a permanência dos Parlamenta
res em plenário, para que possamos encerrar com al
guma rapidez esta e as votações subseqüentes, em
benefício da matéria, sobretudo dos próprios Srs.
Parlamentares.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero proto
colar à Mesa uma posição de voto a respeito da
CPMF.

A nossa bancada do Partido dos Trabalhadores
tomou posição favorável e votaremos obedecendo à
bancada. Mas alguns Deputados querem registrar o
voto na Mesa: Orlando Fantazzini, Avenzoar Arruda,
Dr. Rosinha, Orlando Desconsi, Ana Corso, Luciano
lica e Carlos Santana.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
recebe a declaração de voto de V.Exas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
para resguardar a minha posição, já que o painel não
está demonstrando se votei ou não - normalmente
quando votamos o painel apresenta cor diferenciada
-, e independentemente de a máquina registrá-lo ou
não, peço a V. Exa computar o meu voto como "não",
contra a prorrogação da CPMF, porque não posso ter
certeza de que o painel acolheu ou não o meu voto.
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Se o meu voto não foi acolhido, solicito a V. Exa

acrescentar o voto "não" ao final do resultado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será
atendido o pedido de V. Exa , mas os técnicos nos tran
qüilizam, pois o processo está sendo corrigido.

Em última instância, Deputado Arnaldo Faria de
Sá, este painel nos dá a possibilidade de, quando for o
caso - espero que não seja nesta nem em nenhuma
vez; já está corrigido, mas vale a pena para esclareci
mento neste intervalo de votação -, repetir no painel da
direita a votação feita no painel da esquerda. Apresen
ta-se o resultado final e, a qualquer momento - fiquei
especialista em painel eletrônico -, se eventualmente
houver pane de luz, por exemplo, em determinado pai
nel, a votação nele obtida poderá ser transferida e apre
sentada a posteriori em outro painel, ou vice-versa.
Faço esta observação a título de ilustração.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente,
o técnico não pode jamais tirar o voto do político.

O SR. MUSSA DEMES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem, para declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. MUSSA DEMES (Bloco/PFL - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, minha
posição a respeito dessa matéria é por demais conheci
da nesta Casa. Tenho a CPMF como o tributo mais re
gressivo, mais injusto e o que mais penaliza os mais ca
rentes deste País.

Por isso mesmo, em que pese todo o respeito que
tenho por meu Líder, Deputado Inocêncio Oliveira, devo
dizer que estou votando contra a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está feito o
registro de V. ~

O SR. FIORAVANTE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de aprovei
tar esta oportunidade para justificar por que votei a favor
da matéria, de acordo com a decisão do Partido dos
Trabalhadores.

A minha posição sempre foi contra esse tipo de
imposto. Firmo cada vez mais minha posição contrária,
principalmente diante dos argumentos que ouvi neste
plenário. Para aprovar esta matéria, os Líderes do
PMDB, do PFL justificam que esse imposto contribui
para ajudar os pobres do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o nosso Governador, Olívio
Dutra, por diversas vezes apresentou à Assembléia pro
jetos para estabelecer imposto seletivo sobre o álcool, o
fumo, os combustíveis, com o objetivo de aumentar o
salário dos servidores públicos estaduais.

No entanto, os Parlamentares do PMDB, do PFL,
da base do Govemo, que votam nesta Casa a favor da
CPMF, na maior falta de coerência, no Rio Grande do
Sul, sempre votam contra todos os projetos do Govemo
do Estado que tem o intuito de aumentar a arrecadação
a fim de também elevar o salário dos servidores.

Sr. Presidente, esta é a minha justificativa. Votei a
favor apenas porque fui vencido dentro do Partido dos
Trabalhadores.

Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Medida Provisória n° 9 foi
aprovada pelas Lideranças partidárias. Gostaria de
apresentar um voto em separado, contrário.

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tive
ram grande prejuízo. Enquanto a Medida Provisória n°
1.196 concede aos grandes produtores o direito de fa
zer a negociação do total de suas dívidas, agricultores
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste poderão
ter somente entre 15% e 35% de desconto.

Portanto, gostaria de apresentar o meu voto em
separado e contrário àquela medida provisória.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Feito o re
gistro.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a mi
nha posição em relação a esta matéria é contrária. O
meu partido foi orientado a votar "sim". Disciplinada
mente segui sua orientação, mas meu voto é disso
nante da minha opinião.

Queria registrar o meu protesto porque no mo
mento em que votamos a prorrogação desse imposto o
Governo Federal financia uma campanha nos jornais
com dinheiro público, do Ministério do Trabalho, com três
conhecidos pelegos sindicais defendendo posição do
Governo, contrária ao interesse da classe trabalhadora.

Sr. Presidente, é inadmissível que se gaste dinheiro
público num debate importante que vai ocorrer no Sena
do Federal, com apenas uma das posições, promovendo
pessoas cujos interesses todos conhecemos.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar que votei "sim", seguindo a orientação do partido,
mas minhas posições sobre a CPMF coincidem com as
dos Deputados Mussa Demes e Sérgio Miranda.
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o SR. MOREIRA FERREIRA (BlocoIPFL - SP
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vo
tei "sim", acompanhando a decisão do partido, com justi
ficação de voto em separado, que entregarei à Mesa, na
mesma linha dos meus posicionamentos anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa re
cebe o voto em separado de V. Ex".

Concedo a palavra ao Deputado Carlos Santana.
O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como sou um
homem de partido e acredito na fidelidade partidária 
meu mandato é do Partido dos Trabalhadores -, estou
votando "sim", seguindo a orientação da bancada, mas
quero deixar claro que minha posição é contrária à
CPMF

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Líder do PDT, Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT
vota "não" à CPMF, no entanto, consta do painel que a
bancada está liberada porque a posição do PPS, com
quem formamos bloco, é diferente da nossa.

Mas como a imagem é sempre muito poderosa,
insistimos em reafirmar que o nosso voto é "não". E
mais: temos convicção de que seremos derrotados e
estamos perdendo a oportunidade de fazer a reforma
tributária. Essa CPMF poderia até ficar como regra
transitória para a implantação da reforma tributária, o
que, lamentavelmente, não acontecerá.

Portanto, por uma questão de coerência vota
mos "não", deplorando que no painel tenhamos de ver
consignadas as iniciais da palavra "liberado". Temos
muito prazer em formar o bloco com o PPS, mas o
voto do PDT é "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, Deputado Miro Teixeira, ainda não conseguimos
até aceitamos sugestões - aprimorar suficientemente
o painel, para que ele possa permitir que um bloco
partidário tenha diferentes votos, pois com uma ação
técnica eventual estaríamos desfazendo um bloco for
mado politicamente.

Mas a Mesa tem sido condescendente e compre
endido que, em determinados momentos, existem diver
gências e V. Ex" contribui para que fique clara a posição
do seu partido em relação a essa matéria, sobre a qual,
tenho certeza, nenhum brasileiro tem dúvida.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, é claro
que V. Ex" precisaria de um painel quilométrico se ali ti
vesse de ser explicitada a posição de cada um.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verdade.
Indago se algum Parlamentar ainda não registrou seu
voto, pois em seguida encerrarei a votação.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sabe V. Ex" que uma mentira dita mil vezes vira verdade;
imagine a própria verdade repetida.

Há pouco os telejornais do País inteiro noticiaram
que a CPMF seria aprovada por acordo entre o Governo
e os Líderes da Oposição, ou seja, que toda a Oposição
acordou com o Governo e votará a favor da CPMF

Essa posição está sendo passada à opinião pú
blica pela mídia nacional como verdade. Deixamos
claro: nem toda a Oposição compactuou com o Go
verno na questão da CPMF. O PDT, o Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB e o PL - que não é de oposição
ao Governo - votaram contra a matéria.

É importante firmar essa posição para que não
se efetive como certo que toda a Oposição se aliou ao
Governo. O PDT votou contra.

Esperamos, ainda esta noite, já que a maioria
aprovará esse Substitutivo, que o valor da CPMF
seja redistribuído: uma parte para os Municípios,
outra para os Estados e a terceira para União, e não
destinado totalmente à União, como ocorre atual
mente.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
corrigindo, o Bloco Parlamentar PUPSL é de oposi
ção ao Governo.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

A Presidência anuncia o resultado:

VOTARAM:
SIM: 334

NÃO: 75
ABSTENÇÃO: 01
TOTAL: 410
É Aprovado em 1° turno, o Substitutivo da

Comissão Especial à Proposta de Emenda à
Constituição n° 407, de 2001, Ressalvados os
Destaques.

Estão prejudicadas: A Proposição Inicial
(Proposta de Emenda à Constituição n° 407, de 2001);
E as emendas de nOs 1 a 19 a Ela apresentadas na
Comissão Especial.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO



01550 Quinta-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Proposição: PEC N° 407/2001 - SUBSTITUTIVO DA
COMISSÃO ESPECIAL

Início Votação: 20/02/2002 21:16

Fim Votação: 20/02/2002 21:28

Resultado da Votaçào
Sim 334
Não 75
Abstenção 1

Total da Votação 410

Art. 17 1

Total Quorum 411

Presidiram a Votação: Aécio Neves -19:40

Orientação
PFL -Sim
PSDB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB-Sim
PTB.- Sim
POT/PPS • Liberado
PUPSL - Não
PSB/PCDOB - Não
PST -Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto
RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim
Alceste Almeida PL Sim
Almir Sá PPB Sim
Luciano Castro PFL Sim

Total Roraima: 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSOS Sim
Badu Picanço PL Sim
Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Fátima Pelaes PSDB Sim
Jurandil Juarez PMDB Nao
Sérgio Barcellos PFL Sim
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Partido Bloco Voto
Total Amapá: 8

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT POT/PPS Não
Haroldo Bezerra PSOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Raimundo Santos PL PUPSL Sim
Renildo Leal PTS Não
Vic Pires Franco PFl Sim
Zenaldo Coutinho PSD8 Sim
Total Pará: 12

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Or. Gomes PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoS Não
Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Eurípedes Miranda POT PDT/PPS Não
Oscar Andrade PL Não
Total Rondonia . 4

ACRE
IIdefonça Cordeiro PSOB Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Sittar PPS PDT/PPS Não
Marcos Afonso PT Sim
Nilson Mourão PT Sim
Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PT8 Sim
ODiares Nunes PMDS Sim
Edmundo Galdino PSOS Sim
Freire Júnior PM08 Sim
Igor Avelino PM08 Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Paulo Mourão PSDS Sim
Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMD8 Sim
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Partido Bloco Voto
MARANHÃO
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
E/iseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Não
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Não
Neiva Moreira POT Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Linhares PPB Sim
José Pimenlel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSOB Sim
Pimenlel Gomes PPS PDT/PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Malas PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB Não
Vicenle Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PIAuí
Atila Lira PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
João Henrique PMDB Sim
Marcelo Castro PMDB Sim

Mussa Demes PFL Não
Themíslocles Sampaio PMDB Sim

Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto Rosado PFL Sim

Iberê Ferreira PTS Sim
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Partido Bloco Voto
RIO GRANDE DO NORTE
Laíre Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 4

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abílio PSDS Sim
Avenzoar Arruda PT SIIil
Cartas Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDS Sim
Domiciano Cabral PSDS Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leitão PSOS Sim
Ricardo RiQue PSDB Sim

Total Paraíba: 10

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDS 511n
Cartos Batata PSOB Sim
Clementino Coelho PPS Sim
Ojalma Paes PSB Não
Eduardo Campos PS8 PS8/PCDOB Não
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSS PSB/PCOOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSDB Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Sim
MaurJlio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiral: POT POT/PPS Não

Total Pernambuco: 19

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSBfPCOOB Não
Helenlldo Ribeiro PSOB Sim
João Caldas PL PUPSL Abstenção
José Thomaz Nonõ PFL Sim
Luiz Dantas PTB Sim
Olavo Calheiros PMOB Sim
Regis Cavalcante PPS Não

Total Alagoas· 8

SERGIPE
Ivan Paixão PPS POT/PPS Não
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSB Não
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Partido Bloco Voto
SERGIPE
Tânia Soares PCdoB PSBIPCOOB Nêo

Total Sergipe: 4

BAHIA
Arislon Andrade PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francislônio Pinto PFL Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB1PCDOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL S.m
José Lourenço PMDB 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
Millon Barbosa PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim
Pedro Irujo PFL Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSD8 Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Waller Pinheiro PT Sim

Yvonilton Gonçalves PFL Sim

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17

Antônio do Valle PMOB Sim

Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim

Cabo Júlio PST Sim

Carlos Mosconi PSDB Sim

Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Maltas PSOB Sim

Danilo de Castro PSOB Sim

Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
MINAS GERAIS
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMOB Sim
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPS Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT Não
Osmânio Pereira PSOS Sim
Paulo Delgado PT Slfn
Philemon Rodrigues PL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Não
Saraiva Felipe PMOB Não
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Não
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTS Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS POT/PPS Sim
Rita Camata PMOB Sim
Rose de Freitas PSOB Sim

Total Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSOB Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL Não
Candinho Mattos PSDB Sim
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Partido Bloco Volo
RIO DE JANEIRO
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Heleno PSOB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
João Mendes PFL Sim
João Sampaio PDT POT/PPS Não
Jorge Bittar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miro Teixeira PDT Não
Paulo Baltazar PSB Não
Pauto de Almeida PFL Não
Paulo Feijó PSD8 Sim
Paulo Lessa PPS Sim
Reinaldo Gripp PL PL/PSL Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Santos PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Paiva PSL Não
Vivaldo Barbosa POT Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Não

Total Rio de Janeiro. 35

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSOB Sim
Aldo Rebelo PCdoS Não
Aloizio Mercadante PT Sim
André Benassi PSOB Sim
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzío PSOB Sim
Antonio Kandir PSOB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL Não
Celso Russomanno PPB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim
De Velasco PSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Dr. Hélio POT Não

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Emerson Kapaz PPS POT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSOC Nao
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado PDT Não
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoíno PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB Não
Lamartine Posella PMDB Não
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Não
Luiza Erundina PSB Não
Marcelo Barbieri PMDB Não
Medeiros PL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolto PMD8 Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor LUlzinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTS Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS PDTIPPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL Não
Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé índio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDS Sim
Wilson Santos PSDS Sim

Total Mato Grosso. 6

DISTRITO FEDERAL
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Partido Bloco Voto
DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz pedoS Não
Alberto Fraga PMOB Sim
Jorge Pinheiro PMOB Sim
Osório Adriano PFL Sim
Paulo Octávio PFL Não
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB Não
Barbosa Neto PMOS Sim
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB Não
JUQuinha PL PUPSL Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Nair Xavier Lobo PMOB Sim

Norberto Teixeira PMDB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás : 10

MATO GROSSO DO SUL
Or. Antonio Cruz PMDB Não

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

Affonso Camargo PSDB Sim

Airton Roveda PTS Sim

Alex Canziani PSOB Sim

Basilio Villani PSDB Sim

Chico da Princesa PSOB Sim

Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Aros PT Sim

Gustavo Fruet PMOB Sim

Hermes Parcianello PMDB Sim

lris Simões PTS Sim

José Cartos Martinez PTB Sim

Luciano Pizzatto PFL Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PTB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPS Sim

Odilio Balbinolti PSDS Sim

Oliveira Filho PL PLlPSL Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
PARANÁ
Padre Roque PT Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paranâ: 26

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Edínho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMDB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT Não
Gervásio Silva PFL Sim
João Matos PMOB Sim

, Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp POT Não
Alceu Coltares POT Não
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Oarcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacei POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB Não
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Helnze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Oesconsl PT Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Nao
Telmo Kirst PPB S;m
Yeda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 23



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

EMENDA AGlUTINATIVA N° 1
A partir do conteúdo do(a) Proposta de

Emenda Constitucional n° 407/01

Emenda n° 6/01 - CE

Emenda n° 15/01 - CE

Emenda n° 18/01 - CE
alterar o Substitutivo do Relator à PEC n°

407-A/01 da seguinte forma:
Artigo a ser alterado (no Substitutivo): Art. 4°

Dispositivo da Constituição: Art. 84, caput
Modificação proposta pela presente emenda:

Dê-se ao parágrafo 2°, do art. 84, contido no art.
4°, a seguinte redação:

"Art. 84. A contribuição provisória sobre movi
mentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74,
75 e 80, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de
2004, observado o disposto no § 6° do art. 195 da
Constituição Federal.

§ 1° .

§ 2° A alíquota da contribuição de que trata este
artigo será de:

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso I,
e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado, com vistas
à supressão do inciso 111, do art. 85, constante do arti
go 4°, do Substitutivo da Comissão Especial à Pro
posta de Emenda de Constituição nO 407, de 2001.

Sala das Sessões, - Deputado João Paulo - lí
der do Partido dos Trabalhadores - Deputado Profes
sor luizinho, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa.)

REJEITADOS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa a Emenda Aglutinativa n° 1, já distribuída em
plenário.

A fim de que não haja dúvida, farei sua leitura:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Simples)

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado com o objetivo de su
primir o art. 3° constante do substitutivo do relator e
que altera a redação original do art. 81 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias.

Sala das Comissões, de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do PDT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos regimentais, destaque

para votação em separado da Emenda n° 6, oferecida
à PEC n° 407/2001.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 161 , inciso I,

e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado, com vistas
à supressão das alíneas b e c, constantes do inciso I,
do art. 85, do artigo 4°, do Substitutivo da Comissão
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a Especial à Proposta de Emenda de Constituição n°
mesa o seguinte requerimento: 407, de 2001.

Sr. Presidente, nos termos do art. Sala das Sessões, - Deputado João Paulo, Lí-
162, XIV, requeremos votação em globo der do Partido dos Trabalhadores - Deputado Profes-
para os destaques simples apresentados à sor luizinho, Vice-Líder do PT.
PEC 407-8, de 2001, com exceção do des
taque do Inciso /I do art. 85.

Sala das sessões, em 20 de fevereiro de 2002.
- Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo;
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Wagner Rossi,
Vice-Líder do PMDB e Odelmo leão, Líder do PPB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADO.
Voto contrário do Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou submeter a
votos em globo os seguintes destaques simples.



Justificação
(Em Plenário)

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT -Inocêncio Oliveira, Líder
do PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar contrariamente à matéria, concedo a pala
vra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a própria
pasmaceira do Plenário, quando anunciado o resulta
do, demonstra que houve um acordo no mínimo es
drúxulo. O acordo contemplava a votação dessa
emenda aglutinativa.

Respeitosamente, aceitando a decisão de V.
Exa , com a qual não concordei e recorri à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, ratifico minha
posíção: essa emenda não poderia ser levada a voto
se não houvesse a unanimidade do Plenário. Mas
curvo-me à decisão do douto Presidente desta Casa
e aguardo ansiosamente a decisão da Comissão de
Constituição e Justiça.

Esta votação estará viciada porque, tendo em
mão a emenda aglutinativa, a PEC, as Emendas nOs
6, 15 e 18, vejo que o conjunto dessas emendas não
permite a construção dessa emenda aglutinativa. La
mentavelmente, ela será levada a voto para dar guari
da à desculpa daqueles que, não podendo justificar o
voto com o Governo, envergonhadamente o fizeram e
utilizaram-se de um artifício regimental. Votaram por
decisão partidária e apresentaram voto em separado.

Se esses votos em separado fossem desconta
dos dos 334 votos registrados, a emenda não teria
sido aprovada, respeitando o anseio da população,
que espera ver essa provisoriedade jogada no lixo e
busca a reforma tributária, a verdadeira reforma tribu
tária, que contempla Estados e Municípios sem artifí
cios. E quantos artifícios foram construídos aqui hoje!

Lamento que esta Casa se tenha curvado ao
jogo de interesses de alguns poucos para construir
uma mentíra, que será levada a voto. Essa mentira ca
Iará fundo, deixará seqüelas. Não adiantarão explica
ções complementares, não adiantarão desculpas es
farrapadas. A população está sendo saqueada por
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1- trinta e oito centésimos por cento, no exercí- um acordo anti-regimental que permitiu a votação do
cio financeiro de 2002 e 2003; Substitutivo.

" - oito centésimos por cento, no exercício fi- O povo brasileiro terá de saber de que forma foi
nanceiro de 2004, quando será integralmente desti- feito esse acordo.
nado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobre- Lamentavelmente, discordo da decisão de V.
za, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Dis- Exa , Sr. Presidente, mas a aceito. Vários daqueles
posições Constitucionais Transitórias. que participaram do acordo me confidenciaram:

"Você tem razão, você está certo. Realmente essa
emenda não poderia ser votada". Mas, infelizmente,
será votada, e por decisão de V. Exa Isso permitirá
que a população brasileira continue sendo escorcha
da em 0,38% com a cobrança da CPMF.

Quando fiz o encaminhamento, falava em 400
milhões por mês. O Deputado Benito Gama me corri
gia: "Quatrocentos milhões por semana, 20 bilhões
por ano".

Qual seria a contrapartida para resolver a ques
tão do Orçamento? Baixar dois pontos percentuais na
taxa de juros, e esse dinheiro seria compensado orça
mentariamente. Mas se fez um acordo na calada da
noite.

Agora, às 21 h5min, estamos impondo à popula
ção uma coisa absurda, uma ignomínia, com o apoio
de alguns que dizem costumeiramente que a defen
dem e estão ao seu lado. Ora, se estiverem ao lado do
povo dessa maneira, coitado desse povo! Triste desse
povo que quer acreditar em alguém, mas não sabe
que esse alguém poderá fazer um acordo de sobrevi
da, interesse de momento, ao sabor não se sabe de
que, talvez pensando que já ganhou a eleição no futu
ro, não precisa das urnas. E por acharem que já ga
nharam, aliam-se àqueles que até agora dilapidaram
o patrimônio da população brasileira.

Lamentavelmente, Sr. Presidente, eu encaminho
contra e aguardo ansiosamente a decisão da Comissão
de Constituição e Justiça no sentido de que essa vota
ção foi anti-regimental, antipopular, "antitudo".

Acima de tudo, defendemos o povo. Se a CPMF
for rejeitada, o Governo, obrigatoriamente, apresen
tará, já na próxima semana, uma proposta de reforma
tributária. Aí, sim, teremos a dignidade de dizer: votei
pela reforma tributária independentemente de qual
quer acordo, acordo espúrio, desleal, contra o povo e
contra a Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Depu
tado Arnaldo Faria de Sá sabe o respeito que lhe tem
esta Presidência, que reitera que a decisão aqui to
mada teve como base uma clara convicção técni
co-regimental e que não se deu em função de qual
quer acordo político, até porque não cabe à Presidên-



Como vota o PTB?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota
"não" o Bloco Parlamentar PUPSL.

Como vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
Parlamentar PDT/PPS vota "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT 
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, o PDT votou contra o projeto principal. Ago
ra, nós estamos tratando de uma emenda aglutinati
va que visa estabelecer, em 2004, uma alíquota de
0,08%, proposta originalmente pelo PT.

Entendemos que é preciso uma ampla reforma
tributária neste País. Insistimos nesse sentido. Nós,
do PDT, somos contrários à Emenda Delfim no que
acresceu. Mas, no caso específico dessa emenda
aglutinativa, como é para o fundo da pobreza, para
a manutenção de 0,08% em 2004, em razão de ser
mos minoria e termos acordo com o PPS, vamos
dar o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PPB encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

No discurso feito agora há pouco na condição
de Líder do PFL, o Deputado Inocêncio Oliveira re
conheceu da tribuna, enfaticamente, que temos 40
milhões de pobres neste País, reafirmando o fracas
so do Governo Fernando Henrique. Nós queremos
melhorar este País. As Oposições vão vencer essas
novas eleições, e nós, sim, vamos solucionar o pro
blema da miséria neste País.

"sim".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Partido Trabalhista Brasileiro, de forma coeren
te com a posição assumida desde o momento em
que criamos nesta Casa uma Comissão para institu
ir a Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira, vota "sim", pela prorrogação da CPMF.

O voto do Partido Trabalhista Brasileiro é
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cia, e, sim, às Lideranças, fazer acordos. Espero que por cobra tem medo até de lingüiça". Não consegui-
não haja dúvida em relação às razões que motivaram mos acreditar que esse dinheiro irá mesmo para
a tomada de decisão da Presidência. esse fundo de erradicação da pobreza, como é o

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sem querer caso também da CPMF.
debater com o nobre Presidente, V. Exa disse que a
emenda estava sendo levada a votos em razão de um
acordo e que o acordo, se existisse, teria que ser unâ
nime. Portanto, não houve esse acordo unânime.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi enca
minhado à Mesa em razão de acordo. A Mesa está
convencida de que foi uma decisão correta, Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

A SRA. ANA CATARINA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com a bancada.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei "não", com
a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
informa aos Srs. Parlamentares que não se manifes
taram, que não nos deram o privilégio da sua presen
ça, que poderão manifestar seus votos durante o pro
cesso de votação nominal futuro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a Emenda Aglutinativa n° 1..

Apenas para orientação das bancadas, como
votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)
Como vota o Bloco PSB/PCdoB?
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -

MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota
"não".

Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL concorda com o Deputa
do Arnaldo Faria de Sá, porque, primeiramente, acha
mos que não seria o certo essa emenda ser acatada
hoje por esta Casa.

O segundo ponto - desculpem a expressão 
é o mesmo que o seguinte ditado: "cachorro picado
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o SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do
PT não aceita lição de moral de ninguém sobre este
tema. Nossa posição tem sido clara, transparente e
cristalina. A matéria foi intensamente debatida pela
bancada, que votou a aprovou a posição favorável do
partido.

Já dissemos que o País precisa de uma reforma
tributária, que achamos excessiva a carga de 32% em
relação ao PIB, que a corrupção que assola o País é
um mal que precisa ser cortado pela raiz. Aproveito
para dizer mais: vamos ganhar a eleição sem precisar
fazer esse tipo de debate e mostraremos à população
brasileira que este País pode seguir outro rumo.

Votamos favoravelmente à prorrogação da
CPMF porque somos responsáveis e temos compro
misso com o Brasil. É isso o que move a bancada do
PT.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O PMDB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB, Líder Jutahy Junior?

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - O PSDB vota "sim",
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, resolvemos que esta será a última votação da
noite, para não corrermos risco no momento de votar
a isenção de CPMF para as Bolsas.

Sr. Presidente, considerando que esta votação é
fundamental para o Partido da Frente Liberal- o Fun
do de Combate e Erradicação da Pobreza foi idéia do
Senador Antonio Carlos Magalhães, encampada pelo
partido, sob a Relatoria do Ministro Roberto Brant - e
que este Líder tem sido um defensor intransigente do
social-liberalismo, do governo da livre iniciativa com
justiça social, eu jamais poderia dizer que tenho satis
fação em votar 0,08% para o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza no ano de 2004.

Entretanto, Sr. Presidente, temos todo o ano de
2003 para viabilizar esses recursos, senão este ano. V.
Exa tem viabilizado tantas matérias importantes nesta
Casa, com a ajuda de todos nós, que estou certo de que
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estará disposto a fazê-lo mais uma vez. Se não for
possível, pelo menos cumprimos o nosso dever.

O otimista pode errar por excesso, o pessimista
já começa errando. V.~ é um otimista como eu.

Não vamos votar o outro destaque porque fize
mos um acordo. Vamos fortalecer as Bolsas porque
precisamos possibilitar a venda das ações de empre
sas brasileiras aqui no Brasil, para que elas não se
jam obrigadas a vendê-Ias na Bolsa de Wall Street ou
em outras mercados do mundo.

Precisamos fortalecer o mercado de capitais
brasileiro para que o Brasil tenha condições de injetar
recursos nos setores produtivos, fundamentais para a
geração de emprego e renda.

O PFL sente-se rejubilado por ter mais uma vez
fortalecido o Fundo de Combate e Erradicação da Po
breza.

O PFL vai dormir tranqüilo, Sr. Presidente. Com
muita honra, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PST, Líder Cabo Júlio?

O SR. CABO JÚLIO (Bloco/PST - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
conste "sim" no painel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo vota
"sim", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que tomem
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.

Queiram seguir a orientação do visor de cada
posto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se com
preendi bem a orientação do Líder Inocêncio Oliveira,
ainda seria possível a votação de mais um destaque
após esta votação. Digo isso para que os Parlamenta
res permaneçam em plenário.

Ouço novamente o Líder Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, aceito a votação de mais esse destaque, mas,
quando formos votar a imunidade das Bolsas, não
quero correr riscos, quero que ela seja a mais repre
sentativa possível, pois expressará a vontade de uma
grande maioria, e não de apenas uma parcela.



Não podemos continuar apenas dizendo que
queremos melhorar as condições de saúde nos
Municípios. A CPMF, tida como aumento de re
cursos para a saúde, não significou até hoje ne
nhum centavo de dinheiro novo, porque apenas
foi feita a substituição das fontes de financiamen
to: os recursos arrecadados com a CPMF foram
injetados na área de saúde, mas foram retiradas
outras fontes de financiamento do setor. Também
nesse caso o povo brasileiro foi vítima de uma
mentira, por isso a contribuição é rejeitada pela
maioria da população.

Peço apoio aos municipalistas e a todos
aqueles que querem um pacto federativo equili
brado, sem essa concentração da arrecadação
tributária nas mãos do Governo Federal, que utili
za esses recursos apenas para alimentar superá
vits primários absolutamente insustentáveis no
que se refere à manutenção do equilíbrio social.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei a orientação de meu
partido, o PMDB.

O SR. PEDRO CHAVES (pMDB - GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, na votação anterior, votei de acordo com a orien
tação do partido.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esse se- A segunda questão é absurda e se perpetua
ria o segundo depois desta votação. Então faremos neste plenário. Todos os Deputados desta Casa têm
mais uma. compromissos com Municípios e Estados. Estamos

aprovando uma alíquota de 0,38%, que vai propiciar
a arrecadação, por ano, de quase 20 bilhões para
saúde, previdência e combate à pobreza. Eu per
gunto: os Municípios não precisam desenvolver
ações na área da saúde? Não respondem eles tam
bém por ações de combate à pobreza? Então por
que não devem participar dessa arrecadação? Por
que ela deve ficar concentrada nas mãos do
todo-poderoso Governo Federal?

Sr. Presidente, por sugestão de todos os Pre
feitos do País, representados pela Confederação
Nacional de Municípios, apresentei emenda que
propõe a divisão eqüitativa dos recursos oriundos
da CPMF, acompanhando os mesmos critérios do
Fundo de Participação dos Estados e do Fundo
de Participação dos Municípios, para que esses
dois entes da Federação recebam sua parcela
dos recursos arrecadados com a CPMF.

A SRA. MIRIAM REIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei "não". Mantenho meu voto
contrário à prorrogação, por mais um ano, da
CPMF, que só serve para punir ainda mais a popu
lação brasileira. Trata-se de um confisco inaceitável,
por isso o PSB vota "não".

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
- RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, na votação anterior, votei "sim", de acor
do com a orientação do partido.

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de expressar aos colegas Parlamentares a
crítica que faço a pelo menos três questões funda
mentais inerentes a este projeto.

A primeira delas é que a CPMF, com seu cará
ter arrecadatório, continua sendo utilizada para co
brir o rombo nas contas públicas, causado pela polí
tica econômica equivocada deste Governo. Mas, é
verdade, ela tem um aspecto positivo, qual seja o de
permitir a fiscalização da renúncia e da sonegação
de tributos, especialmente no que diz respeito ao
Imposto de Renda.

Para que se tenha uma idéia, 160 mil contas
bancárias que movimentaram 292 bilhões de reais
durante o ano passado se declararam isentas, ou
seja, não pagaram um centavo sequer de Imposto
de Renda. Isso é sonegação de fato, e a possibilida
de de cruzar os dados da CPMF com os do Imposto
de Renda, através da Receita Federal, nos permitirá
combater essa sonegação. Esse é o motivo pelo
qual o PT vota favoravelmente à matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo quorum para a próxima deliberação, obvia
mente, esta matéria será votada, preferencialmente,
na Ordem do Dia da próxima terça-feira.

o Bloco Parlamentar PDT/PPS vota "sim", Sr.
Presidente.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, primeiramente, quero fazer justiça a uma
pessoa. O Relator da PEC do Fundo de Combate à
Erradicação da Pobreza foi o Deputado Roberto
Brant, mas a regulamentação foi do Deputado Paulo
Magalhães. Faço justiça a S. Exa pelo seu trabalho,
pela dedicação e competência com que o realizou.
Eu não gosto de fazer injustiças com ninguém, so
bretudo com um grande amigo meu, a quem aprendi
a admirar pela firmeza, pelas posições, pela serie
dade, pelo espírito público, pela coerência. Eu gosto
muito desses homens transparentes, que têm posi
ção, e o Deputado Paulo Magalhães é um desses.

Em segundo lugar, o PFL está pedindo para
encerrar a votação - e V. Exa concorda - porque
nós precisamos, na próxima semana, de quorum
razoável para que as matérias e propostas de
emenda à Constituição sejam decididas pela vonta
de da maioria, e não com quorum baixo que possa
ensejar previamente que uma determinada matéria
não terá condições de ser aprovada.

Por isso, peço a V Exa que, após essa votação,
encerre a sessão, deixando para reiniciar as outras
três votações na próxima semana, quando votaremos
uma das matérias mais importantes, que é a isenção
da CPMF para o mercado de capitais, permitindo que
o Brasil gere uma Bolsa que permita que as ações
das empresas brasileiras sejam vendidas no próprio
País e não em outros países do mundo.

Com esse sentimento, o PFL pede à sua ban
cada que se retire - e a partir daí não teremos mais
quorum -, convocando-a para a próxima terça-feira,
quando impreterivelmente deveremos concluir a vo
tação dessa importante matéria.

acompanhei a orientação O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de retificar o que acabei de dizer, por
que amanhã cedo estaremos juntos novamente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Essa
questão será objeto de discussão da próxima reu
nião de Líderes, e é possível que algumas medidas
tomadas naquele instante, superado o racionamen
to, possam ser revistas. Mas como elas foram toma
das coletivamente pela Mesa e Lideranças, obvia
mente voltarei a conversar com as instâncias delibe
rativas da Casa.

O SR. PAULO DE ALMEIDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. PAULO DE ALMEIDA (Bloco/PFL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, quero retificar o meu voto. Nesta votação de
emenda proporcionada pelo PT o meu voto saiu er
rado, foi registrado "sim", mas votei "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comuni
co a V. Exa que poderá corrigir o seu voto no próprio
posto, já que a tecnologia avançada, de ponta, che
gou ao painel da Câmara dos Deputados.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

nas votações anteriores,
do meu partido.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esta
Casa, em virtude do racionamento de energia, to
mou uma série de medidas que visava à participa
ção neste processo. Isso influenciou e modificou
uma série de procedimentos para o funcionamento
do Legislativo.

Formularei uma pergunta a V. Exa
, já que ago

ra em março teremos o término do racionamento de
energia no País, sobre as medidas adotadas por
esta Casa - a sessão está-se iniciando às 13h e
não às 14h, como era antes; as luzes da Câmara
dos Deputados estão sendo desligadas trinta minu
tos após o término da sessão. Gostaria de saber
desta Presidência se, com o término do racionamen
to de energia, essas medidas serão revistas, princi
palmente as que têm a ver com a modificação do
funcionamento da Câmara dos Deputados.



O SR. JOÃO PAULO - Então, não haverá
mais votação. Obrigado.

Esperamos que na próxima semana haja
uma mobilização e um trabalho de informação
precisa. O PSDB fará isso em relação a todos os
Parlamentares da nossa bancada, mostrando a
importância econômica para o País de termos a
Bolsa de Valores sem a taxação da CPMF. O re
latório do Deputado Delfim Netto é extremamente
claro nesse aspecto. Estamos plenamente de
acordo com ele.

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PSDB está de acordo com o adiamento da vota
ção desses dois itens para a próxima semana,
porque achamos que é muito importante aprovar
mos a isenção da CPMF com relação às Bolsas
de Valores. Esse é um pleito extremamente justo.
Sabemos da importância para o mercado de capi
tais da retirada desse gravame. Diante da diminu
ição do quorum, não é conveniente arriscarmos
uma votação, sabendo que seria impossível ter
mos 308 votos.

Recomendamos aos Deputados do PSDB que
não necessitam permanecer em plenário para as
próximas votações, pois iremos transferi-Ias para
terça-feira ou quarta-feira.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Exa

vai proceder a mais alguma votação na noite de
hoje?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo quorum para que ela ocorra, a decisão da
Mesa será pelo encerramento da sessão e a conti
nuidade da votação na próxima terça-feira, com pri
oridade.
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A Presidência apela aos Srs. Parlamentares O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presiden-
que estão em plenário ou fora dele e que ainda não te, peço a palavra pela ordem.
votaram nesta matéria que o façam. Por se tratar de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
matéria constitucional, é necessário que alcance- a palavra.

mos o quorum mais alto possível. O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT _

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, RS. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Pre-
peço a palavra pela ordem. sidente, consulto a Mesa sobre quais as votações

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa que teremos ainda de realizar esta noite, nominal-
a palavra. mente. Quais as matérias que estão sobre a mesa

para serem votadas sobre o tema para concluir a
pauta da Ordem do Dia de hoje? Gostaria de ter
essa informação de V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informa
rei com satisfação a V. Exa , Deputado Pompeo de
Mattos. Teremos mais três votações nominais, a
próxima é o destaque da Liderança do PDT para a
Emenda n° 1, do Deputado Pompeo de Mattos.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Exatamente,
emenda de nossa autoria que destina parte da
CPMF para os Municípios, parte para os Estados e
uma parte para a União.

Vejo, Sr. Presidente, que não vamos ter
quorum suficiente nem sequer para continuar a
sessão. Para não correr o risco de ver prevalecer
a redistribuição da CPMF, garantindo que parte
fique com os Municípios, o que é o nosso propó
sito, e que parte fique com o Estado, o Governo
retira-se da sessão. Quero denunciar isso para fi
car claro perante a opinião pública que o Gover
no está saindo do plenário exatamente para não
correr o risco de ver parte da CPMF hoje aprova
da ficar para os Municípios e outra parte para o
Estado, porque o Governo quer ficar com tudo
para ele na União e fazer o que bem quiser com o
dinheiro. Conseqüentemente, esse dinheiro aca
ba não indo para a saúde.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tranqüi
lizo V. Exa , Deputado Pompeo de Mattos, assegu
rando que essa matéria voltará, com prioridade, na
sessão da próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce
do a palavra ao Deputado Lincoln Portela.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Bloco Parlamentar PUPSL, infelizmente, tem
que concordar porque o PFL e o PSDB estão se re
tirando do plenário. Há uma preocupação por parte
do bloco, porque com muita luta conseguimos nesta
Casa que os Parlamentares entendessem, pelo me
nos a maioria deles, a necessidade de retirar a
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CPMF das Bolsas, porque as empresas deixam de
investir no Brasil para investir em mercados interna
cionais, como na Bolsa de Nova York. Percebemos
a BOVESPA, a Bolsa de Mercados Futuros, tendo
sérios problemas no Brasil e isso acarreta uma série
de outras responsabilidades e problemas para a Na
ção brasileira.

Esperamos que na próxima semana, sem falta,
consigamos votar esta matéria, numa vitória expres
siva da BOVESPA e também da BMF, porque o Bra
sil necessita mais do que nunca disso.

Muito obrigado.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero apenas agregar algo às palavras do Deputa
do Pompeo de Mattos, quando fez referência a
emenda dos Municípios. Lembro que esta emenda
o Governo não quer deixar ser aprovada é uma
emenda justa, porque redistribui para Estados e
Municípios parcela da CPMF. Por outro lado, aceita
que os especuladores, os investidores em Bolsas,
aqueles que movimentam a ciranda de investimen
tos, ou seja, os que têm muito, fiquem sem pagar. O
povo paga, mas os privilegiados deixariam de pa
gar? Essa questão precisa ser esclarecida, porque
esses partidos querem uma maioria expressiva
para manter privilégio já previsto na emenda apre
sentada pelo Relator.

Que o País tome conhecimento de que o PT só
votou a favor dessa prorrogação porque ano que vem
não poderemos fazer a reforma tributária, pois ela exi
ge, para sua aplicação, a entrada em vigor no outro
ano, e este é um ano eleitoral.

Não há como cortar 8 milhões sem colocar al
guma coisa no lugar. O PT votou conscientemente,
sabendo que a prorrogação de 0,08%, para 2004,
ano em que se acabará a cobrança dessa contribui
ção, irá repor as condições para o Brasil fazer a re
forma tributária. Neste momento, queremos aprovar
qual parcela irá para os Municípios, e que todos pa
guem, sem liberar qualquer privilégio para quem
quer que seja.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência indaga se ainda há algum Parlamentar que
não tenha votado. Se houver, que o faça imediata
mente.

..

O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estou dan
do entrada a requerimento sobre prorrogação da ses
são do dia 11 para homenagear importante jornal do
Estado do Goiás, o Diário da Manhã.

Obrigado.

O SR. DARCíSIO PERONDI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero re
gistrar minha solidariedade ao Deputado Confúcio
Moura. Hoje à tarde seu gabinete foi invadido por
um grupo de agricultores que faziam protesto contra
a Relatoria dos transgênicos. Deixaram o gabinete
destruído, sujo. É profundamente lamentável o que
ocorreu com o Deputado Confúcio. Pior ainda, apoi
ado por muitos Deputados do Partido dos Trabalha
dores. Essa é uma atitude totalitária, que lembra o
regime nazista.

O Deputado Confúcio Moura, Deputado sério,
equilibrado, estudioso, ouviu todas as partes para
elaborar o relatório. Vivemos uma democracia. O
Deputado não merecia o que aconteceu com seu
gabinete.

Repito: profundamente lamentável esse episó
dio apoiado por Deputados do Partido dos Trabalha
dores.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação e, em seguida, os tra
balhos. A votação será encerrada exatamente neste
instante.

Está encerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Anuncio
o resultado.

VOTARAM:

SIM: 336
NÃO: 60
ABSTENÇÃO: 00
TOTAL: 397
É APROVADA A EMENDA AGLUTINATIVA N°

1.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO
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Proposição: PEC N° 407/2001 • EMENDA
AGLUTINATIVA N° 1

Início Votação: 20/0212002 21:44

Fim Votação: 20/0212002 22:03

Resultado da Votação
Sim 336
Não 60
Abstenção 1

Total da Votação 397

Art. 17 1

Total Quorum 398

Presidiram a Votação: Aécio Neves -19:40

Orientação
PFL -Sim
PSOB -Sim
PMDB -Sim
PT -Sim
PPB - Sim
PTB -Sim
PDT/PPS -Sim
PUPSL - Não
PSB/PCDOB - Não
PST- Sim
OOV.-Sim

Partido Bloco Voto

RORAIMA
Airton Cascavel PPS Sim

Alcesta Almeida PL Sim

Almir Sá PPB Sim

Luciano Castro PFL Sim

Total Roraima : 4

AMAPÁ
Antonio Feijão PSDB Sim

Badu Picanço PL Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

Eduardo Seabra PTS Sim

Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB Não

Jurandil Juarez PMDB Não

Total Amapá: 6
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Partido Bloco Voto
PARÁ
Asdrubal Bentes PMDB Sim
Deusdeth Pantoia PFL Sim
Elcione Barbalho PMDB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Giovanni Queiroz POT PDTIPPS Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Raimundo Santos PL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Total Pará: 10

AMAZONAS
Atila Lins PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotín PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 7

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS Não
Confúcio Moura PMDB Sim
Euripedes Miranda PDT PDT/PPS Não
Oscar Andrade PL PUPSL Não

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefança Cordeiro PSOS Sim
João Tota PPB Sim
Márcio Bittar PPS PDT/PPS Nao
Marcos Afonso PT Slln
Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Dolores Nunes PMDB Sim
Edmundo Galdino PSDB Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Igor Avelino PMDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim
Paulo Mourão PSDS Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMOB Não
João Castelo PSOB Sim
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MARANHÃO
José Antonio Almeida
Neiva Moreira
Nice Lobão
Paulo Marinho
Pedro Fernandes
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Total Maranhão: 14

CEARÁ
Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Aníbal Gomes
Eunlcio Oliveira
Inácio Arruda
José Linhares
José Pimentel
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira
Mauro Benevides
Moroni Torgan
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Total Ceará: 19

PIAuí
Átila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
Mussa Demes
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Henrique Eduardo Alves
Laíre Rosado
Lavoisier Maia

Total Rio Grande do Norte: 5

PARAíBA
Adauto Pereira

Partido

PSB
PDT
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PSDB

PSOB
PL
PMDB
PMDB
PCdoB
PPB
PT
PSOB
PMDB
PMDB
PFL
PSOB
PPS
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PT

PMOB
PFL
PMOB
PMOB
PFL

PFL

Bloco

PSBIPCDOB

PSBIPCOOB

POT/PPS

PSB/PCOOB

Voto

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
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Partido Bloco VOtO
PARAíBA
Armando Abílío PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim

Total Paraíba: 6

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB Não
Eduardo Campos PSB Não
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Não
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Múcio Monteiro PSDS Sim
Luiz Piauhylino PSDS Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PT Sim
Ricardo Fiuza PPS Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiroz PDT Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOS Não
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
João Caldas PL Abstenção
José Thomaz Nonô PFL Sim
Luiz Dantas PTS Sim
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não

Total Alagoas: 8

SERGIPE
Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
Pedro Valadares PSS Não
Tania Soares PCdoS Não

Total Sergipe: 4

BAHIA
Ariston Andrade PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Claudio Cajado PFL Sim
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujacio Simões PL Sim
Félix Mendonça PTS Sim
Francistônio Pinto PFL Slrr,
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BAHIA
Geddel Vieira Lima

Haroldo Lima
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
Jaques Wagner

João Almeida

João Carlos Bacelar

João Leão
Jonival Lucas Junior

Jorge Khoury

José Carlos Aleluia

José Rocha

Jutahy Junior

Leur Lomanto

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Mário Negromonte

Milton Barbosa

Nelson Pellegrino

Paulo Braqa

Paulo Magalhães

Pedro Irujo

Reginaldo Germano

Roland Lavigne

SaulO Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonç;alves

Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Aécio Neves

AntOnio do Valle

Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custódio Mattos

Oanilo de Castro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa
Elias Murad
Eliseu Resende
Fernando Oiniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Herculano Anghinetti
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Magno
José Militão

Partido

PMOB

PCdoS

PFL

PFL
PT

PSDB

PFL
PPB
PMOB

PFL

PFL
PFL

PSOB

PMOB

PT
PFL

PPB

PFL

PT

PFL
PfL
PFL

PfL
PMDB

PSOB
PFL
PT
PT
PfL

PSOB

PMOB

PFL
PSOB

PST
PSOS

PFL
PSOS
PSOB
PPB
PSOB
PSOB
PFL
PMOB
PT
PMDB
PP8
PPB
PFL
PT
PTB

Bloco

PSB/PCOOB

Voto

Sim

Não
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
S,m

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Art. 17

Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

SIIT1

Sim
Sim
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Partido Bloco Volo
MINAS GERAIS
Lincoln Porteia PSL PLlPSL Não
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Não
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL PLlPSL Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMD8 Sim
Narcio Rodrigues PSD8 Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT Sim
Osmanio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Rafael Guerra PSD8 Sim
Romel Anizío PPB Sim
Romeu Queiroz PT8 Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PLlPSL Não
Saraiva Felipe PMD8 Não
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoS Não
Silas Brasileiro PMD8 Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais' 45

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSD8 Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Não
Ricardo Ferraço PPS PDTiPPS Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSD8 Sim

Total Espírito Santo. 8

RIO DE JANEIRO
Afdir Cabral PFL Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Bispo Rodrigues PL Não
Candinho Maltos PSDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Dr. Heleno PSDB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
João Mendes PFL Sim
João Sampaio PDT POT/PPS Sim
Jorge Bittar PT Sim
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Jorge Wilson PSOB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luiz Ribeiro PSOB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Não
Miro Teixeira POT POT/PPS Sim
Paulo Ballazar PSB PSB/PCOOB Nao
Paulo de Almeida PFL Não
Paulo Feijó PSOB Sim
Paulo Lessa PPB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Não
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim

Ronaldo Santos PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL PUPSL Não

Vivaldo Barbosa POT Sim

Wanderley Martins PSB Não

Total Rio de Janeiro: 35

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB Não

Aloizio Mercadante PT Sim

André Benassi PSOB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSOB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PTS Não

Arnaldo Madeira PSOB Sim

Ary Kara PTS Sim

Bispo Wanderval PL PUPSL Não

Celso Russomanno PPB Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim

De Velasco PSL PUPSL Não

Delfim Netto PPB Sim

Or. Hélio PDT Sim

Duilio Pisaneschi PTB Sim

Emerson Kapaz PPS POT/PPS Sim

Fernando Zuppo PSOC Não

Gilberto Kassab PFL Sim

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT Não

João Herrmann Neto PPS POT/PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José de Abreu PTN Não

José Genoíno PT Sim

José Roberto Balochio PDT PDT/PPS Sim
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Partido Bloco Voto
SÃO PAULO
Julio Semeghini PSOB Sim
Kincas Mattos PSB PSB/PCOOB Não
Lamartine Poselia PMOB Não
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTS Não
Luiza Erundina PSS Não
Marcelo Sarbieri PMOB Não
Medeiros PL PLlPSL Sim
Mendes Thame PSOS Sim
Milton Monti PM08 Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nela Rodolfo PMOB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Paulo Kobayashi PSOB Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTS Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSOS Sim
Sampaio Dória PSOS Sim
Silvio Torres PSOS Sim
Teima de Souza PT Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDS Sim
Zé Indio PMOS Sim

Total São Paulo: 57

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Oomingos PTS Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSOB Sim
Teté Sezerra PMOB Sim
Wilson Santos PSOB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoS Não
Alberto Fraga PMOB Sim
Jorge Pinheiro PM08 Sim
Osório Adriano PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 5

GOIÁS
Aldo Arantes PCdoS Não
Euler Morais PM08 Não
Geovan Freitas PMOS Não
JUQuinha PL PUPSL Sim
Luiz Bittencourt PMOB Não
Nair Xavier Lobo PMOS Sm
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Partido Bloco Voto
GOIÁS
Norberto Teixeira PMOB Sim
Pedro Canedo PS08 Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Não
Marçal Filho PMD8 Sim
Marisa Serrano PSD8 Sim
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrosslan PPB Sim
Waldémir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSOB Sim

Airton Roveda PTB Sim
AJex Canziani PSDB Sim
Basilio Villani PSD8 Sim

Chico da Princesa PSOB 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 Borba PMOB Sim

José Carlos Martinez PTB Sim

Luciano Pizzatlo PFl Sim

Luiz Carlos Hauly PSDB Sim

Márcio Matos PTB Sim

Moacir Micheletlo PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

Odílio Balbinotli PSOB Sim

Oliveira Filho PL PLlPSL Não

Osmar Serraglio PMOB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim

Santos Filho PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim

Fernando Coruia PDT Sim

Gerváslo Silva PFl Sim

João Matos PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT Não
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB Não
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMD8 Não
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PL/PSL Não
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT Sim
Telmo Kirst PPB Sim

Total Rio Grande do Sul: 24



DECLARAÇÃO DE VOTO

Acrescenta art. 84 ao Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias.

DECLARAÇÕES DE VOTO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N" 407-8, DE 2001

A proposição em pauta visa, mais uma vez,
prorrogar a vigência da CPMF, desta feita até 31 de
dezembro de 2004, aplicando-se-Ihe ainda as dispo
sições da Lei n° 9.311, de 1996, até aquela data.

Por ocasião do trâmite e discussão da Proposta
de Emenda à Constituição n0637, de 1999, cujo esco
po consistia exatamente na prorrogação e aumento
da alíquota da CPMF, tive o ensejo de externar meu
repúdio a esse tipo de imposição fiscal, declaran
do-me frontalmente avesso a incidências tributárias
em cascata, cujos impactos macroeconômicos adver
sos e conseqüências altamente prejudiciais à compe
titividade dos produtos brasileiros nos mercados ex
ternos e internos, são largamente reconhecidos.

Minha convicção sobre as inconveniências e
distorções oriundas da referida taxação encontra fir
me alicerce em exposições técnicas de especialistas
e de representantes do setor empresarial, que enfati
zam invariavelmente os caracteres de nocividade e
de pouca seletividade que acompanham a exação da
CPMF, tanto para a atividade econômica como para o
universo dos contribuintes.

Estudo recente da Fundação Getúlio Vargas
que, a pedido da Fiesp/Ciesp, avaliou os efeitos do
PIS/Pasep, Cofins e CPMF sobre o custo final das in
dústrias brasileiras, conclui que a incidência em cas
cata multiplica em até três vezes o peso nominal des
sas contribuições sobre o preço de fábrica dos produ
tos. Mais ainda: até chegar ao consumidor final no
País, as mercadorias sofrem novos impactos cumula
tivos de cada uma daquelas mesmas contribuições,
afetando os valores de comercialização no varejo e
no atacado. A conseqüência é por demais óbvia no to
cante à competitividade da indústria brasileira no pró
prio mercado interno: hoje, os importados são ampla
mente favorecidos pela carga tributária geral que inci
de sobre a produção doméstica.

Ressalvei, também, no entanto, que, jungido por
compromisso partidário, em apoiamento ao Governo,
e pelas responsabilidades comuns a todos os inte
grantes desta Casa, diante das inegáveis necessida
des do equilíbrio fiscal e orçamentário da União, não
recusaria meu voto à matéria de crucial interesse pú
blico, com a esperança de que não se eternizasse
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre aquela prestação cumulativa e iníqua, imposta a toda
a mesa as seguintes a sociedade brasileira.

Assumi, por conseguinte, o ônus de aprovar a pror
rogação da CPMF, muito embora convencido de que dito
encargo em cascata não se alinha com os proclamados
objetivos da justiça fiscal e da reforma tributária, nem se
coaduna com os ditames e mecanismos que devem pre
sidir uma economia moderna e competitiva.

As mesmas razões que, infelizmente, hoje se
repetem.

Nada mais ilusório se me afigura, porém, do que
torná-Ia uma contribuição "simbólica" a partir de 2004,
com a perda do caráter arrecadatório, mediante a fi
xação da alíquota em apenas 0,1%, só como instru
mento de fiscalização e para obrigar o próximo gover
no a fazer a reforma tributária.

Já, anteriormente, não hesitei em rotular como in
gênua ou inócua a idéia de que a manutenção da CPMF
possa contribuir de forma significativa para o combate à
sonegação. Ao contrário do que semelhante argumento
faz supor, a só possibilidade de, por via judicial ou de in
quérito parlamentar, quebrar-se o sigilo das contas ban
cárias e, destarte, conhecer a origem dos depósitos ou
destino dos saques, há muito alertou os grandes sone
gadores, os maiores responsáveis pelos crimes chama
dos "de colarinho branco" e aqueles que fazem opera
ções clandestinas ou ilegais como a transferência de
fundos para outros países, levando-os a recorrer a ou
tros expedientes, a movimentações em bancos no exte
rior, e à prática de artifícios dificilmente alcançáveis
mesmo com acesso às suas contas no País.

Na realidade, é possível admitir que a manutenção
da CPMF deverá induzir manipulações no sentido oposto
ao pretendido, isto e, favorecer a evasão ou a sonegação
fiscal, sobretudo de grandes corporações, bancos, em
presários ou investidores, que podem simplesmente tro
car entre si os cheques recebidos de clientes, consumi
dores ou de outras empresas, nas várias etapas da car
reira produtiva, realizando algo como câmaras de com
pensação privadas. Observe-se que a vedação de mais
de um endosso de cheques não impede tal prática vicio
sa, porque desde o endosso do próprio emitente qual
quer cheque pode valer como ordem ao portador.

A sua vez, parece desarrazoado defender a
transformação da CPMF em imposto definitivo, dedu
tível em outros tributos federais, como, por exemplo,
no imposto sobre a renda. Argumentam os arautos
dessa corrente que a arrecadação aumentaria, mas
não haveria cobrança em cascata como ocorre hoje,
de tal sorte que o custo da taxação seria absorvido
pelas etapas sucessivas dos meios de produção, ten
do pouco impacto nos preços finais.

Ocorre que, também em relação ao ICMS, a taxa
ção é compensável em cada operação subseqüente;
nem por isso deixa de impactar os custos finais da co
mercialização, a tal ponto que foi necessário extirpá-lo



A PEC dá imunidade tributária para as Câmaras
e às prestadoras de serviços de compensação e de li
quidação, assim definidas pela Lei n° 10.214/01, às
companhias securitizadoras de crédito imobiliário de
que trata a Lei n° 9.519/97; às sociedades anônimas
voltadas à aquisição de créditos oriundos de opera
ções praticadas no mercado financeiro; e às opera
ções das bolsas de valores.

Também a CPMF é um imposto cumulativo, fa
zendo com que os de menor poder aquisitivo são os
que mais pagam.

Enquanto dá imunidade aos que especulam no
mercado financeiro, cobra dos trabalhadores e pe
quenos e médios empresários e agricultores.lndireta
mente, também, os desempregados pagam.

Por último, o pretexto da CPMF é o combate à po
breza e recursos para a saúde, porém, a verdade é que
são recursos para atender os compromissos do FMI.

Por isso e outras razões, somos contrários à PEC
n° 407-B (CPMF). Se votamos favorável é por decisão
de bancada. - Dr. Rosinha, Orlando Fantazzini,
Avenzoar Arruda, Orlando Desconsi, Gilmar Ma
chado, Ana Corso, Luciano Zica, Carlos Santana,
Fernando Gabeira, Luci Choinacki, João Grandão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica adia
da "de ofício" a continuação da votação da Proposta
de Emenda à Constituição n° 407-B/01.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Orlando Desconsi.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pelaor
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, gostaria de responder à acusação levi
ana feita pelo colega Deputado Darcísio Perondi, que
mais uma vez usa o microfone para falar inverdades.

As pessoas estavam esperando ser recebidas
pelo Deputado Confúcio Moura desde o início da tar
de. Solicitavam sua presença para expor as razões
por que defendem a contrariedade ao projeto que
busca aprovar o consumo de alimentos transgênicos
no Brasil; um projeto que pode aprovar a participação
da empresa Monsanto no controle de sementes, no
controle da vida, portanto. Tal projeto coloca em risco
a saúde da população brasileira, já que não existem
pesquisas sérias que garantam o bem-estar da popu
lação, como não há pesquisas sobre o impacto ambi
entai que tais medidas trariam.

Do ponto de vista econômico, não há vantagens
para o Brasil ou para os agricultores. Muito pelo con
trário. Na nossa região, no Estado do Rio Grande do
Sul, a Cooperativa Agro-Pecuária Alto Uruguai Ltda. 
COTRIMAIO está exportando soja orgânica a preço
muito superior ao produto normal.
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dos produtos constantes da pauta de exportação sob DECLARAÇÃO DE VOTO À PEC
pena de dificukar sobremaneira nosso comércio exterior. N° 407-8 (CPMF)

Além disso, ao atingir indistintamente todos os
correntistas de estabelecimentos bancários, coloca
ria cada um na contingência de adotar procedimentos
fiscais complexos ou demorados para reaver aquilo
que lhe fora cobrado antecipadamente, por conta da
CPMF, o que pode tornar-se profundamente injusto,
em termos de política fiscal, nos casos por exemplo
de contribuintes isentos, ou que não pudessem com
pensar o valor cobrado, uns e outros sujeitos a aguar
dar as restituições da Fazenda.

Em recente artigo publicado no Estadão (edição
de 10 do fluente mês), o ex-Ministro Maílson da Nó
brega rebate tanto a pretensão de uma alíquota "bai
xinha" quanto a sugestão de compensar seu valor
com outros impostos federais.

À primeira idéia opõe-se a constatação de que o
custo da CPMF continuaria onerando a intermedia
ção financeira e a economia como um todo, sem qual
quer segurança para frear nossa experiência histórica
de sempre alterar, para maior, sucessivamente as alí
quotas de tributos, tanto se julgue necessário para as
contas do Governo.

Quanto à alternativa de devolução dos valores re
colhidos, esbarra em dificuldades de monta, que au
mentariam os procedimentos e os custos de transação
no País, no caso de contribuintes isentos de outros tri
butos federais e em se tratando de investidores estran
geiros, que não poderiam compensar seus créditos de
CPMF. Acrescente-se que dificilmente o imposto perde
ria sua comutatividade, apenas onerando mais os con
sumidores e apropriando outro ganho às empresas.

Ao cabo destas considerações, devo mencionar
apenas o fato de que, mesmo algumas emendas adota
das pela relatoria para amenizar, topicamente, aspectos
da Proposta em apreciação, não afastam os malefícios
intrínsecos e substantivos que a desmerecem.

Embora pessoalmente tenha contribuído para
extirpar a imposição da CPMF em relação às opera
ções de bolsa de valores, providência acatada no
substitutivo do Relator, a partir de emenda de minha
autoria, não quero, com semelhante iniciativa, que
seja vista como indicador favorável à questionada im
posição tributária.

Não poderia concluir sem observar que a fórmu
la governamental se limita a aumentar o custo Brasil,
e alongá-lo, a cada prorrogação, e deixar expresso a
convicção de que opções existem, no bojo de uma au
têntica e profunda reforma tributária, embora não haja
vontade política de resolver o problema pelas vias
mais benéficas às partes e à sociedade brasileira
como um todo.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro e 2002. 
Deputado Moreira Ferreira, PFL - SP.
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Portanto, esta Casa tem que dar exemplo. Temos
de ser brasileiros. Temos que ter responsabilidade para
com as gerações futuras. O Deputado que aprovar os
transgênicos estará contra a vida, pois aprovará um pro
jeto que pode colocar em risco a população brasileira.

Os agricultores queriam expor sua posição e o
fizeram. No final da noite, o Deputado Confúcio Moura
recebeu-os e ouviu suas razões. Em nenhum momen
to - e acompanhei todo o processo - o Deputado
Confúcio Moura reclamou da visita que recebeu.

Portanto, lamento as inverdades que mais
uma vez esse Deputado diz da tribuna da Câmara
dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Domiciano Cabral, § 2° do art. 18 do Re
gimento Interno.

O SR. BARBOSA NETO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. BARBOSA NETO (PMDB - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu voto
foi de acordo com a orientação da minha bancada.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem
V. Ex" a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
tratar de duas questões.

Em primeiro lugar, concordo com as palavras do
meu companheiro Orlando Desconsi, do Rio Grande
do Sul. Já é a segunda vez que no final das sessões o
Deputado Darcísio Perondi acusa o PT e sai do plená
rio covardemente, como disse o Deputado Orlando
Desconsi, sem ouvir nossos argumentos.

Essa não é uma boa prática. Temos que ter argu
mentos para fazer a boa lide política; quem não os tem
não pode usar medidas sub-reptícias, que são exata
mente o apanágio daqueles que agem às escuras.

A discussão sobre transgênicos é seriíssima,
envolve o mundo, a França em particular. Temos ouvi
do todo o mundo científico sobre essa questão.

Fica, portanto, também o meu repúdio. Não sou
do Rio Grande do Sul, sou uma Deputada do PT. Mas
mesmo que não fosse o meu partido a ser agredido,
eu, com certeza, faria o mesmo tipo de ressalva e de
reivindicação, pelo direito que todos têm à democra
cia e às opiniões diferenciadas.

Segunda questão, Sr. Presidente. Dei como lido
artigo com considerações e reflexões sobre a questão

do medo e da violência, dizendo que o antídoto para o
medo e a violência que se estabelecem em nosso País
é justamente a confiança naqueles que fazem política 
onde estamos nós, onde está esta Casa, onde está o
Poder Executivo, onde está o Poder Judiciário.

Neste artigo, tive a tristeza de ter de incluir mais
um crime que ocorreu ontem na cidade vizinha a San
tos, onde moro, a cidade de São Vicente. No final da
noite de ontem, um advogado estagiário no Fórum da
Cidade foi assassinado e um vigia atacado. Uma gra
nada foi encontrada no local do crime.

Um Estado paralelo ao Estado institucional, que
não dá conta das respostas que a sociedade exige e o
Poder Público tem de dar, atua de maneira absurda
em nosso País. Não será apenas a Comissão re
cém-empossada de segurança que dará conta dessa
situação. Isso envolve modelo político, políticas socia
is, reforma da polícia e, principalmente, boa vontade
de todos os que operam nesta Casa e nos outros Po
deres que já declinei.

Trago essas reflexões da cidade de Santos, agora
agravadas pela violência na cidade de São Vicente.

Meu protesto e meu lamento, ao final de uma
sessão que tudo tinha para contribuir para a democra
cia brasileira, mas até essa hora estava a discutir me
didas provisórias que estavam barrando nossa pauta.

O SR. HAROLDO BEZERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. HAROLDO BEZERRA (PSDB - PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o voto da bancada.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tam
bém quero dizer da importância de tratar com serie
dade essa questão dos transgênicos, até pela dimen
são que tem para a humanidade. Não podemos per
mitir que nosso partido seja tratado aqui como nazis
ta. É hora de aumentar a discussão sobre esse tema.

Sr. Presidente, gostaria de registrar ainda que
hoje ocorreu na Câmara dos Deputados a posse dos
membros da Associação Cultural dos Amigos do Piauí,
que reúne piauienses que vivem no Distrito Federal.

Por último, quero falar sobre a votação que tivemos
hoje. Já manifestei em outras ocasiões minha posição
contrária a esse imposto pelas características que tem,
mas fechei com a bancada com a proposta de tratá-lo a
médio prazo como imposto que terá caráter fiscalizatório.

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.



v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem Amélia Lemos, respeitável e beminformada jornalista,
V. Ex" a palavra. diretamente daqui da Capital Federal.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Pela Não podemos deixar de fazer uma referência
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- àqueles que acompanham o Parlamento.°comentaris-
dente, Sras. e Srs. Deputados, para mim é uma ale- !a José B~rri?nuevo, ~m profis~~onal que anali~ co~
gria muito grande poder prestar uma homenagem à Independencla, posSUi senso cntlco apurado. Enfim, ml-
Rádio Gaúcha pelo transcurso de seus 75 anos, co- nha homenagem é para todos os jornalistas e profissio-
memorado no último dia 8 de fevereiro. Trata-se de nais que compõem a equipe da Rádio Gaúcha.
uma emissora que, lutando pela liberdade de expres- Na retaguarda da emissora, merecem nossas
são, apresenta um currículo infindável de prestações homenagens técnicos, auxiliares, produtores, repór-
de serviço ao povo do Rio Grande do Sul. teres e coordenadores.

Sem dúvida, neste mundo que é uma aldeia global, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concluo
como se diz tão propriamente, o rádio ainda é o veículo esta homenagem na crença de que interpreto o pen-
que realmente atinge todo o nosso universo, por isso a sarnento dos integrantes desta Casa com esta afir-
homenagem não é só à Rádio Gaúcha - gaúcha até no mação: não temem os Deputados, não só do Rio
nome -, mas também aos gaúchos. A história do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil a vigilância dos
Grande se intercala com a história da Rádio Gaúcha. meios de comunicação. °jornalismo gaúcho - e de

Ao longo de todos esses anos, apesar da censu- modo particular a cobertur~ da. Rádio Ga~ch~ - re-
ra, ela conseguiu participar dos acontecimentos políti- presenta o aval da transparencla e da dedlcaçao dos
cos de seu tempo, corno do levante comunista de 1935, Parl~mentares gaúch_os na defe~.da Ii~u~a e da ho-
da manifestação integralista de 1937, do Estado Novo, nestldade na conduçao dos negoclos publlcos.
da Segunda Guerra e do recente período autoritário, O SR. PAULO OCTÁVIO - Sr. Presidente, peço
entre outros grandes fatos ocorridos em nosso País. a palavra pela ordem.

A história da Rádio Gaúcha é uma história de pio- O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem
neirisrno, de coragem e d? criatividade. ~a~ida em P?r- V. Exa a palavra.
t<:Alegre, ~m 1927, a ~~ucha fez sua pn~elra transml~- O SR. PAULO OCTÁVIO (Bloco/PFL - DF. Pela
sa~ a partir de ~m estudfo. na Rua da ~rara. Teve seu ~- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que-
melro grande I~pulso ~o anos apos s~a fundaçao, ro registrar que hoje tomou posse a Diretoria da
quando a~umlu Fredenco Arna~ ~lve. Ele soube Agência Nacional de Transportes Aquaviários e que
apostar em.JOven~ talentos,como Candido Norberto, Jay- nós, de Brasília, ficamos felizes com a vitória que tive-
me Copstem e o Inesqueclvel Carlos Nobre. .. mos com a instalação dessa agência em Brasília, ao

Em 19~7: um ,marco fu~~mental: partl~lpa da contrário do que queriam alguns, ou seja. que se ins-
co.~pra.daRadlo ~aucha? ra?l~hsta e.empre~no~a- talasse no Rio de Janeiro. Entendo que as agências
unclo Slrotsky Sobnnho, CUja VlsaO serviu para ImpulslO- funcionam muito bem em Brasília.
nar a emissora, que foi a semente da RBS de hoje. Também quero j'ustl'fl'c r minh s" 'It'-N f d'd' f . d f' . a a au encla na u I

o~ ano~ 8_0, o novo orm~to ara 10 OI e InI- ma votação. Estava trabalhando na Comissão.
do a partIr da vlsao de Nelson S,rotsky, que soube dar
seqüência à obra do pai, desenvolvendo um projeto Po~anto, _quero declarar meu voto de acordo
que deu personalidade a Rádio Gaúcha, usando com a onentaçao da bancada do PFL.
como matéria-prima a informação. Hoje seu aparato O SR. PAES LANDIM - Sr. Presidente, peço a
tecnológico habilita a Rádio Gaúcha a responder, palavra pela ordem.
sem dificuldade, às exigências deste novo século. O SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) - Tem

Seu sinal, através da rede gaúcha SAT, atinge V. Exa a palavra.
tod~ o Br~sil e os p,aí.ses do MERC.OSUL. A. Rádio O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI. Pela or-
G_aucha e uma especle de,fone nacional de Integra- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri-
çao, porque se torn~ um velcu'? que leva a nossa cU,I- meira votação, registrei minha presença e meu voto.
tura para todo o PaiS, e especialmente para os g~u- No entanto, verifiquei que ele não havia saído no pai-
chos, que ocupam espaços de norte a sul do BraSIl. nel eletrônico, razão pela qual peço que conste que

Mas a Rádio Gaúcha é feita, basicamente, de meu voto é "sim".
profissionais talentosos e dedicados. que vivem o jor
nalismo na sua plenitude. Esses profissionais são co
mandados por Armindo Antônio Ranzolin. Ele rege
uma orquestra afinada, com orientação firme e deci
dida, tendo como objetivo principal o de informar.

A realidade do Brasil e do Rio Grande é analisa
da pelo próprio Armindo Antônio Ranzolin e por Ana
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Bloco

Walter Pinheiro
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ESP(RITO SANTO

Rose de Freitas
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Alexandre Santos
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Partido
RORAIMA

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL

Salomão Cruz PFL
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PARA

Babá PT

José Priante PMDB

Nicias Ribeiro PSDB

Socorro Gomes PCdoB

Total de Ausentes: 4

RONDONIA

Expedito Júnior PSDB

Sérgio Carvalho PSDB

Total de Ausentes: 2
ACRE

Sérgio Barros PSDB

Zila Bezerra PTB
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MARANHÃO

Costa Ferreira PFL

Francisco Coelho PFL

Mauro Fecury PFL

Remi Trinta PL
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PSB/PCDOB

PUPSL
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Cleonâncio Fonseca
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Total de Ausonte.. : 2
MINAS GERAIS

Joao Magalhaes

Maria Elvira

Maria Lúcia

Tildon Santiago

Total de Ausentes: 4
EspíRITO SANTO

Magno Malta

Murcus Vicente

Total d .. Au....nt.... : 2
RIO DE JANEIRO

Jandlra Feghali

José Egydio

Lulslnho

Total de Au....nt..s: 3
SÃO PAULO

José Anlbal

José Dirceu

Luiz Eduardo Greenhalgl,

Marcos Cintra

Paulo Lima

Total de Ausentes: 5
DISTRITO FEDERAL

VVlgberto Tartuce

Total da Ausent..s: ...
GOIÁS

..Javai,- Ar'arltes

Lidia Ouinan

Lúcia Vênia

Total de Ausentes: 3

SANTA CATARINA

Carlito """urss

Total d_ Ausentes: ...

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Clovis IlgenfritL

Total de Ausentes: 2
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PSDB
PSDB

PT

PT
PT
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Bloco

PL/PSL

PSB/PCDOB

o SR. PRESIDENTE (Domiciano Cabral) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 13
minutos.)

PARECERES

*PROJETO DE LEI N°2.501-C, DE 1992
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 48/92

Dispõe sobre a Política Nacional de
Energia Nuclear; tendo pareceres: da Co-

missão de Minas e Energia, pela aprovação
deste, com emendas, e da Emenda n° 1192,
apresentada na Comissão, e pela rejeição
das de nOs 2, 3 e 4, contra o voto do Depu
tado Alcides Modesto (Relator: Deputado
Marcos Cintra); da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática,
pela aprovação deste, das emendas adota
das pela Comissão de Minas e Energia, das
Emendas nOs 1193, 2193, 3193, 6193, 1/95,
4/95,5/95,6195,7195,1-5100, 2-SIOO, 4-5100,
5-5100, 6-5100, com substitutivo, e pela re-
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jeição das Emendas nOs 4193, 5/93, 7193, • Projeto inicial publicado no oCN1 de 21-3-92
2195, 3195, 8195 e da Emenda nO 3-5100 apre- - Parecer das Comissões de Minas e Energia e de Ciência
sentada ao substitutivo (Relator: Deputado e Tecnologia, Comunicação e Informática publicados, respectiva-

mente, nooCN1 de 7-4-94 e no OCO de 31-5-01.
Rafael Guerra); e da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional, pela apro
vação deste, e das emendas apresentadas
na Comissão, na forma do substitutivo
aprovado na Comissão de Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática (Relator:
Deputado Antônio Carlos Pannunzio).

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informá
tica; de Relações Exteriores e de Defesa Naci
onal; de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias (audiência); e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

EMENDA N°

01

uso EXCt-USNQ DA COMIssAo

PROJETO DE lEI,.,.

2.501/1'1'12

ICOMISSAo DE RELACOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

IPARTIDO J UF I PAGINA

AUTOR; O€PUTADO \';;ÕR,",~ .1..-.b..h"'" i'FI- I 1''''' J..ll-

TEXTo/JUSTIFICAÇÃO

EMENflA ADmyA

AcnscenlHe paIá&JaIil único ao Art. 1°, cID SubatilUlivo apovadD pela Camiuift eM
Ci6ncia c TecDDlogia. ComumClll;1o. IllfunMtioa da C4manI dos [)cpllllllllls. ao PrQjc«> de
Lei nO 2.501, de 1992, COIIIa "pinte recIacllo:

An. 1°· ...
"PIripfo ÚIlÍOO - O 1130 da propll1llo nuolear lIll navloa da Mllrinba do lllUi!.

incluindo submarinos, ê qualificaclo como ullJizaçlo da lllaI'IlallllOl.... Pl/I fine paoUIOOI",

.RISTIFIÇ,.\VYA

VI" a presente .menda melhor precilar o alcance da ,xpIIlltlo "". pua filll
paçiflÇQS"". COIllIallle do callUl do ert 1° •oom villUa deftla doi inlllUlll MoiOMl1

A Muillba do Bruil VllIIl. 10 lonao doa anol, IIlvillanclo~ pua o domlnlo do
oiclo nllOlear. objllivando • 00IIIU'1lI;I0 del'lllllOnl d. 'JlIl pnullriada de JIOClIllllO I méclio
ponea a son:m UliJizadoa na propulllo de MUS ,ubmarinoa.

NIo se lnIlII da apllcaqlo deltl teonologie no delllllvolvimlnlO de arma nuolear.
podendo inclusive ter Ia!p aplilllÇlo no meio olvil, priDcillalmllllll Dl praqIo dellllllllia '

Por fim deve _1'CI8lItadO q.. alnllllferbcla de lellIIOlosia do clolo lIuc1.... nIo 4
cIiJponlbilizada pcloa palIeS que o delm. e que a utllf.a9lo elo pcIIÓlllo COlllO CCIlIIbulúvel
doi meiOlllllvail deva .. exalllir em 70 lIIlIS, Nll40 a propu!lIo nuclear a l'mlca a1tematiVl
previslveJ IIlIlIIUllidldo.

2~ I :la I 2='
CATA ASSNAT1JRA PNU..AMENTAR
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EMENDA N°

02...
USO EXCLUSIVO DA COMlssAo

PROJETO DE LEI N"

2.501/1992

Quinta-feira 2 I OI585

]
COMISSÁO DE RELACOES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

TEXTÓ/JUSTlFICACÃO

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao inciso V, do art. 32 > do Substitutivo aprovado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei n2

2.50 I, de 1992, a seguinte redação:

Art. 3~ - .
I - .
.. V • O domínio e a utilização da tecnologia da propulsão nuclear;

JUSTIFICATIVA

A redação atual contempla o domínio da tecnologia mas não a sua utilização na
propuJsão nuclear, o que certamente poderá trazer inconvenientes de interpretação, contrários
aos interesses do País.

\6 I 08 I 2.CO.l

DATA ASSINATURA PARLAMENTAR
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES No prazo regimental, nesta Comissão, foram
E DE DEFESA NACIONAL apresentadas duas emendas ao projeto, ambas pelo

nobre Deputado Werner Wanderer.
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS É o relatório.

PROJETO DE LEI N° 2.501-B/92

Nos termos do art. 119, caput I, e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 13-8-01, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foram apresentadas 2
(duas) emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 20 de agosto de 2001. 
Walbia Lóra - Secretária.

I - Relatório

Com o Projeto de Lei n° 2.501 , de 1992, de inici
ativa do Poder Executivo, pretende-se estabelecer a
Política Nacional de Energia Nuclear, com a finalida
de de orientar a pesquisa, o desenvolvimento, a pro
dução e a utilização de todas as formas de energia
nuclear, no País. Para tanto, são traçados os funda
mentos e os objetivos dessa política e atribuída com
petência ao Executivo para a elaboração de um Plano
Decenal de Atividades Nucleares, a ser aprovado
pelo Congresso Nacional. Para a execução dessa po
lítica, haverá mecanismos de cooperação com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

A presente proposição foi encaminhada à Câ
mara dos Deputados, pelo Poder Executivo por meio
da Mensagem n° 48, de 18 de fevereiro de 1992.

Nesta Casa, a proposição foi destinada às Co
missões de: Minas e Energia (CME); Ciência e Tecno
logia, Comunicação e Informática (CCTCI); Relações
Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN); e de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
(CDCMAM, em audiência).

Na Comissão de Minas e Energia, a proposição
foi aprovada em 17 de novembro de 1993, com a in
trodução de treze emendas.

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, a proposição foi aprovada em 30
de maio de 2001 , na forma do Substitutivo da Comis
são, com o acolhimento das treze emendas da CME e
de outras quatorze emendas apresentadas na
CCTCI.

Cabe agora à Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional apreciar essa matéria, nos ter
mos do art. 31, inciso XI, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

11 - Voto do Relator

O conhecimento humano acerca da energia nu
clear, intrinsecamente associada ao fenômeno da ra
diatividade, teve seu início no final do século XIX,
quando os cientistas começaram a detectar diferen
ças entre os tipos de radiação encontrados na nature
za. Cerca de três décadas mais tarde começaram a
ser conhecidas outras fontes de radiação, as não-na
turais, ou seja, aquelas processadas nos laboratórios.

Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, com
a intensificação das pesquisas, começou-se a ter co
nhecimento das imensas descargas de energia pro
veniente da fissão nuclear. Por essa época a tradição
científica acabou sendo rompida, com a manutenção
do sigilo sobre os resultados então obtidos, devido ao
temor de que pudessem promover o uso bélico da
energia nuclear pela máquina militar alemã. Os Esta
dos Unidos, entretanto, com o apoio de cientistas ori
undos de diversos países, continuaram suas pesqui
sas sigilosas. Os resultados todos conhecemos, com
o que se passou em 1945, com as explosões de dois
artefatos nucleares sobre o Japão.

Os efeitos dessas explosões foram imediatos:
as principais potências que emergiram da catástrofe
da Segunda Guerra Mundial procuraram envidar o
máximo esforço, tanto no âmbito científico, quanto no
da espionagem, de modo a adquirir os conhecimen
tos necessários, para ter, cada uma, os seus próprios
artefatos, o que foram conseguindo no decorrer dos
dez anos subseqüentes, quando a ex-União Soviéti
ca, a Grã-Bretanha e a França iniciaram a realização
dos seus próprios testes nucleares.

Por conta da obtenção dessa capacidade militar
nuclear pelos países de ideologias contrárias, ficou
perfeitamente balizado o contexto, nos anos que se
seguiram, da então chamada "Guerra Fria", baseada
na defesa intransigente dos interesses de cada bloco
contendor, o que em diversas oportunidades chegou
muito próximo de ocasionar desastres bélicos de pro
porções inimagináveis.

Quanto às aplicações pacíficas da energia nu
clear, somente na década de 50 teve início sua disse
minação, com os usos, principalmente, na medicina,
na indústria, na agricultura e como fonte alternativa
de energia elétrica, além da propulsão de submarinos
e de outras embarcações.
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No Brasil, foi em 1967 que se iniciaram os pri - a) toda atividade nuclear em território nacional
meiros estudos para se construir uma usina nucleoe- somente será admitida para fins pacíficos e mediante
létrica, com a opção recaindo sobre um reator de 626 aprovação do Congresso Nacional;
megawatts, através de acordos com os Estados Uni- b) sob regime de concessão ou permissão, é
dos. Esse tipo de reator era o que acumulava maior autorizada a utilização de radioisótopos para a pes-
conhecimento na época, no mundo e resultou na pri- quisa e usos medicinais, agrícolas, industriais e ativi-
meira usina nuclear brasileira. dades análogas;

Na década de 70, com a primeira crise do petró- c) a responsabilidade civil por danos nucleares
leo e o conseqüente crescimento da demanda de inde - pende da existência de culpa;
energia elétrica, o País se empenhou, por meio de .
acordos de cooperação, em obter o inteiro domínio da Do texto constitucional, dentro dos aspectos vol-
energia nuclear, para a construção de novas usinas. tados para o campo tático desta Comissão, podemos
Após falharem as tentativas com os Estados Unidos e visualizar, apenas, aqueles aspectos da atividade nu-
com a França, foi firmado, em 1975, um acordo com a c1ear destinada aos fins pacíficos. Desse modo, em
Alemanha. Esse acordo, no entanto, veio futuramente vista do que prescreve a Constituição, em 1990, algu-
a se mostrar frustrante. mas desconfianças quanto ao programa autônomo

Nesse mesmo período avultara, de forma cres- levaram o Congresso Nacional a instaurar uma CPI
cente, os movimentos mundiais voltados para evitar o mista, destinada a apurar suas atividades no País.
chamado "holocausto nuclear", por meio do desarma_ Suas principais conclusões foram: o programa de tec-
mento e do congelamento do poder, evitando-se, as- nologia nuclear é bom; não se está fabricando ne-

nhum artefato bélico; deve ser apoiado e protegido da
sim, a proliferação das armas nucleares. Cresceram,

interferência de outros países mais adiantados nessa
então, as pressões externas, por meio das institui-

matéria, que tentam dificultar nosso desenvolvimento
ções multilaterais, contra as tentativas brasileiras de nuclear para fins pacíficos.
se tornar auto-suficiente no domínio do ciclo nuclear,

Para institucionalizar, sem sombra de dúvida,mesmo para uso pacífico.
sua posição pacifista, estabelecida no texto constitu-

Em vista das dificuldades de toda ordem na ob- cional, mas sem renunciar à defesa dos interesses
tenção da autonomia tecnológica por intermédio de nacionais, na consecução de seu desenvolvimento ci-
acordos internacionais, o Brasil, em 1979, resolveu entífico e tecnológico, o Brasil firmou praticamente to-
criar seu programa autônomo de tecnologia nuclear, dos os acordos internacionais sobre aplicação pacífi-
de forma coerente com as necessidades da época, de ca da energia nuclear. Os mais recentes são aqui lis-
aplicação pacífica da energia nuclear. Essa estratégia tados: - acordo com a Argentina, em 1991 , para uso
foi facilitada, internamente, por diversos fatores: o in- exclusivamente pacífico da energia nuclear, que insti-
teresse da Marinha em criar, no País, uma capacida- tuiu a ABACC - Associação Brasileiro-Argentina de
de técnica autônoma na propulsão nuclear; a capaci- Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares; -
dade pioneira do Exército nos cursos de especializa- acordo de salvaguarda sobre material nuclear, com a
ção em energia nuclear; o interesse da Aeronáutica, Argentina, a ABACC e a Agência Internacional de
com vistas à produção de satélites; a infra-estrutura Energia Atômica - AIEA, também em 1991, e em vi-
dos centros de pesquisa da Comissão Nacional de gor desde 1994; - Tratado de Tlatelolco, que trata da
Energia Nuclear e das universidades, e por fim a es- criação de uma zona livre de armas nucleares na
trutura dos parque industrial brasileiro em expansão. América Latina, em vigor desde 1994; - acordos bila-

Em 1988, a Constituição Federal viria registrar os terais com os Estados Unidos e com a Alemanha, dis-
seguintes dispositivos voltados à atividade nuclear: pondo sobre a fiscalização e o controle das atividades

de cooperação com aqueles países, a ser exercida
"Art. 21. Compete à União: pela AIEA; - e aderiu, finalmente, ao Tratado de
........................................................................... Não-Proliferação de Armas Nucleares, em 1997, e ao
XXIII- explorar as serviços e instalações nucle- Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares,

ares de qualquer natureza e exercer monopólio esta- em 1998.
tal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e re- Assim sendo, estamos plenamente de acordo
processamento, a industrialização e o comércio de que o presente projeto de lei, nos termos em que foi
minérios nucleares e seus derivados, atendidos os aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
seguintes princípios: municação e Informática, com as emendas aí introdu-
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zidas, bem como com as da Comissão de Minas e
Energia, é coerente com os interesses da defesa na
cional. Há, apenas, que se considerar as duas emen
das apresentadas nesta Comissão, de autoria do no
bre Deputado Werner Wanderer, que trazem um
aperfeiçoamento ao texto, quanto ao seu entendi
mento, de forma a resguardar o interesse nacional,
referente ao sistema de propulsão naval que vem
sendo desenvolvido pela Marinha.

Pela Emenda n° 1, é prevista a inclusão de um
parágrafo único ao artigo primeiro, nos seguintes
termos:

"A11. 10
•......•••........•.••........••...........•........•..........

Parágrafo único. O uso da propulsão nuclear em
navios da Marinha do Brasil, incluindo submarinos,
bem como seus protótipos em terra, é qualificado
como utilização da energia nuclear para fins pacífi
cos:' (Grifamos.)

Essa inclusão visa a precisar o alcance do con
teúdo do próprio caput do artigo, quanto à "... utiliza
ção para fins pacíficos". Sabidamente, há vários anos
a nossa Marinha vem envidando esforços para o do
mínio completo do ciclo nuclear, com o objetivo de de
senvolver reatores de pequeno e médio portes, para a
propulsão de submarinos. Por certo, não se trata de
desenvolver nenhuma arma nuclear, mas de um dis
positivo que poderá ter larga aplicação no meio civil,
como propulsão de navios e, principalmente, para ge
ração de energia. Essa tecnologia não é repassada
pelos países que a detêm, e sua utilização deverá ser
amplamente necessária quando do encerramento do
ciclo do petróleo, dentro de algumas décadas. So
mos, assim, favorável à adoção dessa emenda.

Pela Emenda n° 2, pretende-se ampliar os obje
tivos da Política Nacional de Energia Nuclear, incluin
do no inciso V do artigo terceiro, além da explic~ação

do domínio, também o da utilização da tecnologia da
propulsão nuclear, como segue:

'~I1. 30 ..

V - o domínio e a utilização da tecnologia da
propulsão nuclear;

......................................................." (Grifamos.)

Essa introdução visa a evitar futuras possíveis
interpretações inconvenientes, contrárias ao interes-
se do País. Somos, por isso, também, favorável a sua
introdução no texto do projeto.

Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 2.501, de 1992, na forma do Substi
tutivo aprovado na Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, com a inclusão das

Emendas nOs 1 e 2, de 16 de agosto de 2001, ambas
do Deputado Werner Wanderer.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Antonio Carlos Pannunzio, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei nO
2.501-A/92 e as emendas apresentadas na Comis
são, na forma do substitutivo aprovado na Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
nos termos do parecer do relator, Deputado Antonio
Carlos Pannunzio. O Deputado Fernando Gabeira
apresentou voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Hélio Costa - Presidente, Jorge Wilson e Neiva
Moreira - Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Aloizio
Mercadante, Antonio Carlos Pannunzio, Átila Lins,
Cabo Júlio, De Velasco, Elcione Barbalho, Fernando
Gabeira, Feu Rosa, Francisco Rodrigues, Itamar Ser
pa, João Herrmann Neto, Joaquim Francisco, José
Teles, José Thomaz Nonô, Leur Lomanto, Lincoln
Portela, Luiz Carlos Hauly, Marcelo Barbieri, Maria
Elvira, Milton Temer, Paulo Delgado, Paulo Kobayas
hi, Paulo Mourão, Pedro Valadares, Rubens Furlan,
Vittorio Medioli, Waldir Pires e Werner Wanderer, titu
lares; Antonio Feijão, Aracely de Paula, Benito Gama,
Celso Russomanno, Edison Andrino, Edmar Moreira,
Jorge Khoury, Luciano Pizzatto, Vicente Caropreso e
Zulaiê Cobra, suplentes.

Plenário Franco Montoro, 12 de dezembro de
2001. - Deputado Federal Hélio Costa, Presidente.

VOTO DO DEPUTADO FERNANDO GABEIRA

O Projeto de Lei nO 2.501, de 1992, de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre a Política Nacional
de Energia Nuclear, é relatado nesta Comissão pelo
ilustre Deputado Antonio Carlos Pannunzio. No seu
voto, o Relator considera-se satisfeito, em conformi
dade com os interesses da Defesa Nacional, com os
termos do Substitutivo aprovado na Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática,
complementado com a adoção de duas emendas
apresentadas nesta Comissão Permanente.

De nossa parte, porém, queremos apresentar o
nosso Voto em Separado, com algumas considera
ções acerca de alguns pontos não bem explicitados
nessa política.

Do ponto de vista da produção de energia elétri
ca, não há dúvida de que, em tempo de escassez de
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energia para consumo, qualquer fonte que venha adi
cionar algum percentual de produção é bem-vinda.

Há, entretanto, que se examinarem os custos
gerados e possíveis conseqüências de outros fatores.

De início, o Brasil se lançou na produção de
energia nucleoelétrica por via da aquisição de um pa
cote fechado, sem nenhuma transferência de tecnolo
gia, que deu origem à usina Angra 1, com um reator
de médio porte, capaz de gerar, no máximo, 650 me
gawatts de potência. O início das obras se deu em
1971 e o início da operação, em 1983. Os custos pre
visíveis foram orçados, preliminarmente, em cerca de
três bilhões de dólares, mas cerca de doze anos de
pois já tinham chegado a mais de cinco bilhões. No
entanto, foram e continuam sendo tantos os proble
mas técnicos, que sua produção, além de quantitati
vamente muito limitada, é considerada de muito baixa
confiabilidade, pelos sucessivos períodos de desliga
mento por que tem passado, que lhe renderam até o
apelido de vaga-lume.

Posteriormente, em 1976, foi assinado o acordo
com a empresa KWU alemã, para a construção de
oito usinas, de 1.300 megawatts. Pois bem, só depois
de vinte e quatro anos tivemos a primeira usina desse
contrato em operação, a Angra 2, a um custo de sete
bilhões de dólares. Deve-se ressaltar que atualmente
é possível se comprar um reator pronto, desse porte,
por um bilhão e meio de dólares. A usina Angra 3, por
sua vez, está hoje com apenas cerca de cinqüenta
por cento do projeto realizado. Quanto aos demais re
atores, se de fato forem levados avante, é de se imagi
nar o que deverão custar aos nossos pobres contribu
intes, em face dos parcos benefícios auferidos.

Diz-se, comumente, que a energia nuclear é
uma energia de fonte limpa, quando em operação ro
tineira, porque não produz a fumaça e os detritos das
termelétricas, nem os problemas ambientais causa
dos pelas bacias das represas hidrelétricas. É neces
sário considerar, porém, os grandes inconvenientes
que podem advir de acidentes com as usinas nuclea
res, pelos efeitos da contaminação radioativa do meio
ambiente, com as conseqüências extremamente da
nosas para os seres humanos, os animais e os vege
tais. Exemplos disso já há vários: Chernobil, na Ucrâ
nia; Three Milles Island, nos Estados Unidos, e outros
menores. Há, atualmente, um outro problema de
grande probabilidade de ocorrência, em muitas par
tes do mundo: os ataques terroristas. O Brasil não po
deria ser considerado imune a isso.

Do meu ponto de vista, sendo atualmente a
participação da energia nucleoelétrica de apenas
um por cento do total nacional, seria mais adequada

e menos onerosa a continuação do aproveitamento
dos potenciais convencionais: hidráulico, eólico, so
lar, do carvão e outros menores, antes de se dar pri
oridade à construção de novas e dispendiosas usi
nas nucleares.

Um outro ponto controverso, sem dúvida, no
que se refere à utilização da energia nuclear, no Bra
sil, é a construção de reatores para a propulsão de
barcos, seja de superfície, seja submarinos. Há, efeti
vamente, necessidade de se desenvolver esse tipo de
reator?

É comum dizer-se que a propulsão nuclear será
a sucessora da propulsão com combustíveis fósseis.
Em prazo relativamente longo, poderia até ser verídi
ca essa assertiva. Contudo, novas fontes de energia
poderão vir substituir o petróleo e o carvão, como, por
exemplo, o próprio hidrogênio, fonte de alta energia,
praticamente sem poluição e muito comum na nature
za. Bastaria que se investisse em conseguir maior se
gurança de operação.

Nossas atuais ameaças na área militar não es
tão voltadas para o campo da utilização de grandes
barcos: isso é bem visível. Entretanto, nossas carên
cias de fundo estritamente social, aí estão, necessi
tando de recursos, nos mais variados setores: saúde,
moradia, escola, segurança pública, todos com defi
ciências crônicas. Desse modo, torna-se difícil justifi
car para a nossa sofrida sociedade por que investir
cerca de um bilhão e meio de dólares para se chegar
ao primeiro submarino de propulsão nuclear, e cerca
de mais quatrocentos milhões para cada submarino
adicional, apenas para ter uma frota irrisória, possi
velmente com pequena expressão militar, já que os
armamentos serão, muito provavelmente, dos tipos
ora utilizados, com pouca capacidade operacional.

Uma aplicação nuclear que, por certo, nos traria
amplos benefícios, se convenientemente expandida,
é a da produção de equipamentos médicos, utilizados
no tratamento de doenças malignas de grande agres
sívidade, e a da produção de radiofármacos, utiliza
dos para a realização de exames médicos e laborato
riais. As aplicações nesse campo já são inúmeras e
as possibilidades de expansão, imensas. A produção
de radiofármacos tem crescido à ordem de 15% ao
ano, no Brasil, nos últimos cinco anos. Já são atendi
das, anualmente, mais de um milhão e meio de pes
soas, com mais de trinta produtos diferentes, em mais
de trezentos hospitais nacionais. Nos Estados Uni
dos, por sua vez, a medicina nuclear atende mais de
vinte milhões de pessoas, por ano.

Por outro lado, um seriíssimo problema da era
nuclear que até hoje não teve uma solução satisfató-



PROJETO DE LEI N° 427-A/95

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 427, de 1996, do nobre De
putado Ubaldo Corrêa, intenta a destinação, ao Pro
grama Comunidade Solidária, dos recursos oriundos
dos prêmios prescritos ou acumulados das loterias
administradas pela Caixa Econômica Federal.

A este foram apensados quatro outros projetos
de lei versando também sobre a aplicação desses re
cursos, conforme a seguir especificado:

Projeto de Lei n° 1.822/96, do Deputado Ary
Kara - obras sociais do município no qual ocorreu a
premiação;

Projeto de Lei n° 2.645/96, do Deputado Mar
quinho Chedid - Santas Casas de Misericórdia;

Projeto de Lei n° 3.835/97 - Fundo Nacional de
Saúde;

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
Emendas, a partir de 14 de abril de 2000, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto e nem aos seus apensados.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000.- Eloízio
Neves Guimarães, Secretário.

Destina as receitas financeiras dos
prêmios prescritos ou acumulados da
Loteria Federal Loteria Esportiva Federal
e Loteria de Números (Loto, Sena e Sena
Especial) ao Programa Comunidade Soli
dária; tendo pareceres: da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, pela rejei
ção deste e dos de nOs 1.822/96, 2.645/96,
3.835/97 e 4.213/98, apensados, contra os
votos dos Deputados Pedro Wilson e
Fernando Marroni (Relator: Deputado
Osvaldo Biolchi); e da Comissão de Se
guridade Social e Família, pela rejeição
deste e dos de nOs 1.822/96, 2.645/96,
3.835/97 e 4.213/98, apensados (Relator:
Deputado Saraiva Felipe).

*PROJETO DE LEI N° 427-B, DE 1995
(Do Sr. Ubaldo Corrêa)
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ria e definitiva é o gerado pelos depósitos de rejeitos (Às Comissões de Educação, Cultura
radiativos. e Desporto; de Seguridade Social e Famí-

Em geral, os rejeitos contendo elementos de lia; de Finanças e Tributaçao; e de Consti-
meia-vida curta e de baixa atividade não necessitam tuição e Justiça e de Redação (Art. 54) -
senão de armazenamento controlado por períodos de Art. 24, 11)
tempo limitados. A situação se complica à medida que • Projeto inicial publicado no OCN1 de 29-6-95

os níveis de radioatividade aumentam, bem como os - Projetos apensados: PL 1.822/96 (OCO de 21-5-96), PL
tempos de meia-vida dos elementos crescem. 2.645/96 (OCO de 29-1-97), PL 3.835/97 (OCO de 18-11-97) e PL

4.213/98 (OCO de 10-3-98)
As autoridades brasileiras no campo nuclear - Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

têm sido omissas na solução definitiva da questão publicado no OCO de 4-12-99

dos rejeitos radiativos. O acidente ocorrido em Goiâ- PARECER DA COMISSÃO DE
nia, em 1987, é um exemplo claro das deficiências SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
com as quais se vive no País. Apenas agora, em 20
de novembro de 2001, foi finalmente sancionada SUMÁRIO
uma lei tratando dessa matéria, a Lei n° 10.308. A
Política Nacional de Energia Nuclear, ora em análi
se, por sua vez, não dedica um só dispositivo a esse
enorme problema.

Com essas considerações, que bem denotam
nossa atenção ao pesado fardo para nossa socieda
de, que é o desenvolvimento do ciclo completo da
energia nuclear, no País, em vista de todos os outros
significativos problemas paralelos que temos de en
frentar, é que resolvemos trazer nosso Voto em Sepa
rado. Não queremos, aqui, ir contra o voto favorável
elaborado pelo ilustre Relator. Queremos apenas dei
xar registrada nossa insatisfação com essa política,
pela sua omissão, em relação a aspectos que consi
deramos vitais para o País, mas sobre os quais ela
não trouxe uma simples manifestação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Fernando Gabeira.



A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente o Projeto de Lei n° 427-A, de 1995 e os de nOs
1.822/96,2.645/96, 3.835/97 e 4.213/98, apensados,
nos termos do parecer do Relator, Deputado

Saraiva Felipe.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Laura Carneiro - Presidente; Vicente Caropreso

- Vice-Presidente; Alceu Collares, Armando Abílio,
Arnaldo Faria de Sá, Carlos Mosconi, Custódio Mat
tos, Dolores Nunes, Dr. Benedito Dias, Dr. Rosinha,
Eduardo Barbosa, Elias Murad, Eni Voltolini, Henri
que Fontana, IIdefonço Cordeiro, Jonival Lucas Júni
or, Jorge Alberto, Lidia Quinan, Lúcia Vânia, Luiz Bit
tencourt, Marcos de Jesus, Orlando Fantazzini,
Osmânio Pereira, Osmar Terra, Rafael Guerra, Rai
mundo Gomes de Matos, Ricarte de Freitas, Serafim
Venzon, TEJé Bezerra, Ursicino Queiroz e Waldemir
Moka.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 2.402-A, DE 1996
(Do Sr. Osvaldo Biolchi)

Acrescenta parágrafo ao artigo 88
da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
estabelecendo isenção específica à mi
croempresa; tendo parecer da Comissão
de Finanças e Tributação pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação dos Projetos de Lei nOs
2.979/97, 2.152199, 1.475/99, 1.743/99,
3.411/00 e 3.646/00, apensados, com
substitutivo, e pela inadequação finance
ira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção deste e do de n° 4.627/98, apensado
(Relator: Deputado Jorge Khoury).

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11.)

• Projeto inicial publicado no OCO de 6-11-96
- Projetos apensados: PL 2.979/97 (OCO de 9-5-97), PL

3.411/00 (OCO de 5-8-00) e PL 3.646/00 (OCO de 20-10-00)

SUMÁRIO

I - Projetos Apensados sem Publicação no oco:
PL 4.627/98,1.475/99,1.743/99 e 2.152199
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Projeto de Lei n° 4.213/98, da Deputada Lidia 1996, 2.645, de 1996, 3.835, de 1997, e 4.213, de
Quinan - programas de prevenção do câncer e da 1998.
Aids. Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. -

Os Projetos receberam parecer, pela rejeição, Deputado Saraiva Felipe, Relator.
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, sob o 111 _ Parecer da Comissão
argumento de que tais recursos já são aplicados no
Programa de Crédito Educativo, por força da Lei n°
9.288, de 1996, fato que desaconselha a realocação.
Apresentou voto vencido, nesta Comissão, o Deputa
do Fernando Marroni, que defendeu a destinação ao
Fundo Nacional de Saúde.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas aos projetos, nesta Comissão de Segurida
de Social e Família.

É o Relatório.

11 - Voto do Relator

Reconhecemos a nobre intenção dos projetos,
no sentido da busca de recursos para políticas sociais
relevantes, como a saúde ou o Programa Comunida
de Solidária.

Todavia, o ponto central da questão é que os
recursos sob alvitre já têm um direcionamento de re
levante valor social, qual seja o financiamento do
ensino superior a estudantes carentes.

Sendo notórias as dificuldades de acesso à
universidade pública no País, não duvidamos da
importância de possibilitar os meios necessários
ao ingresso no curso superior àqueles alunos que
não dispõem de recursos para continuar os seus
estudos.

O Fundo de Financiamento do Ensino Superior
- FIES veio substituir o Programa de Crédito Educa
tivo em razão de dificuldades operacionais decor
rentes da inadimplência, buscando promover a rene
gociação de dívidas acumuladas e viabilizar a conti
nuidade da concessão.

Sob o ângulo estrito da Seguridade Social, po
der-se-ia alegar a transferência de recursos para
área diversa - a educação.

Todavia, não cremos subsistir tal entendimen
to, frente a destinações dessa mesma fonte, aprova
das por leí, tais como à cultura, ao sistema peniten
ciário e ao desenvolvimento do esporte (Leis nOs
8.313/91,8.672/93 e 8.981/95, e Lei Complementar
n° 79/94).

Assim, entendendo recomendável não dificultar
o atendimento que vem sendo prestado aos estudan
tes carentes do ensino superior, votamos pela rejei
ção dos Projetos de Lei nOs 427, de 1995, 1.822, de
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11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE LEI N° 4.627, DE 1998
(Do Sr. Jarbas Lima)

Dispõe sobre isenção às microem
presas e empresas de pequeno porte,
nos termos que especifica.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
2.402, de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São isentas de penalidade pecuniária a

microempresa e a empresa de pequeno porte,
como conseqüência de entrega de declaração fora
do prazo.

Parágrafo único. Condiciona-se a isenção pre
vista no caput à inexistência de imposto a pagar.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

É sabido do sofrimento - verdadeiro calvário 
por que passam as microempresas e as empresas de
pequeno porte neste País.

Não bastassem as imensas dificuldades ineren
tes a suas pequenas dimensões, têm que pagar ele
vadas multas, quer de origem federal, quer também
estaduais, e, demais disso, são víitimas de elevados
custos - capital de giro, alvarás municipais, despesas
com instalações, salários, encargos sociais e tantos
outros - a quase que praticamente inviabilizarem sua
própria existência.

E a tudo isso se agregue a feroz competição das
empresas médias, pior, grandes - nacionais e multi
nacionais - , que, em concorrências predatórias, em
verdadeiros dumpings contra o empresário modesto,
mas corajoso, e, muito mais que isso, responsável
maior pela imensa maioria dos empregos gerados no
Brasil, tornam a cada dia maior o número de concor
datas e falências nessa área de empreendimentos vi
tais para o desenvolvimento socioeconômico
auto-sustentado deste País.

Em vista desse cenário, não se compreende
que se obrigue exato aqueles mais sacrificados - é

preciso os que mais contribuem para tentar solucio
nar o maior problema imediato com que nos defronta
mos: o puro e simples desemprego - a pagarem mui
ta por mero "descumprimento" de obrigação tributária
acessória, administrativa, na expressão da entrega
da declaração, mesmo nos casos em que não haja
imposto a pagar.

É a cegueira ante o verdadeiro Brasil. Que não é
o Brasil dos gabinetes dos engravatados de Brasília.
São Paulo, Rio e Belo Horizonte, mas o tão ou mais
Brasil dos diversos rincões desses interiores desas
sistidos, carenciados, quando não doentes e famin
tos. É a cegueira que não compreende que a maioria
dos empresários são micro ou pequenos e estes de
regra nem casa própria possuem, vivendo quando
muito de insuficientes salários mínimos.

Em realidade, nesse quadro, há simples e pura
ignorância da lei, a par dum legal, mas imoral, incon
veniente, e até mesmo eticamente indevido aumento
conseqüente de receita tributária.

Entre outros resultados menos confessáveis
disso, encontra-se a perversidade de encontra
rem-se, ao lado das falências oriundas de cobranças
impagáveis, enfartes do miocárdio, seguidos de mor
te, situação em que as famílias e as viúvas desses in
justiçados empresários acabam por perder tudo: di
nheiro, empresa, auto-estima e, mais que tudo, a vida
do chefe da família.

Para pôr cobro a isso, propomos nosso projeto
de lei.

E, ante essas razões, contamos com o devido
endosso de nossos pares no Congresso Nacional,
para sua imediata aprovação.

Sala das Sessões, 17 de junho de 1998. - Depu
tado Jarbas Lima.

PROJETO DE LEI N° 1.475, DE 1999
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Dispõe sobre a regulamentação ca
dastrai de pessoas jurídicas junto ao Fis
co e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n°
2.402, de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As pessoas jurídicas que não tiveram mo

vimento em anos anteriores ao exercício de 1999 e
deixaram de apresentar as respectivas declarações,
poderão regularizar a situação cadastral junto à Se
cretaria da Receita Federal, sem o pagamento de
qualquer penalidade, no prazo de seis meses conta
dos da data desta lei.
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Art. 2° Ficam cancelados os créditos tributários
de valor inferior a R$1.000,OO (um mil reais), cance
lando-se os respectivos lançamentos, inclusive os
que já se encontram em cobrança judicial e inscritos
na Dívida Ativa.

Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a bai
xar as normas complementares que permitam o cum
primento desta lei, bem como providenciar uma am
pla divulgação das condições e prazos constantes do
artigo 1°.

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

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Milhares de pessoas, em especial aquelas
que perderam o emprego, fundaram microempre
sas com o objetivo de tentar uma nova oportunida
de de trabalho.

Por razões as mais diversas essas empresas
não chegaram a funcionar. Agora, passados dois,
três, quatro anos, essas pessoas estão sendo co
bradas pela Receita Federal a apresentar as de
clarações de Imposto de Renda, sem que tenha
havido qualquer movimento. Além disso, estão
sendo cobradas multas de cerca de quinhentos re
ais por cada ano. O artigo 1° pretende resolver
esta questão.

Já o artigo 2° concede uma anistia em relação
aos pequenos devedores e tem dois objetivos: a) de
sobstruir a cobrança dos grandes devedores, e b) per
mitir que os pequenos devedores possam trabalhar.

Sala das Sessões, 12 de agosto de 1999. 
Deputada Vanessa Grazziotin.

PROJETO DE LEI N° 1.743, DE 1999
(Do Sr. Silas Câmara)

Concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega de declarações
relativas aos impostos federais às micro
empresas desativadas, que reiniciarem
suas atividades.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 2.402,
de 1996)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As pessoas jurídicas que se encontrem

desativadas ficam dispensadas do pagamento de
multas pela não-entrega de declarações relativas aos
impostos federais, inscritas ou não na Dívida Ativa da
União, desde que:

I - estejam enquadradas no conceito de micro
empresa previsto na legislação tributária federal, op
tantes ou não pelo Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, previsto na
lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e

11 - reiniciem suas atividades.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O presente projeto de lei propõe perdão fiscal a
todas as microempresas que estão desativadas, e
que possuem dívidas oriundas de multas pela
não-entrega de declarações relativas aos impostos
federais, desde que se comprometam a reiniciar suas
atividades.

A proposta, se aprovada, geraria novos empre
gos e aumentaria a arrecadação tributária da União,
Estados e Municípios.

Com efeito, o benefício fiscal aqui proposto en
corajaria os milhares de microempresários que estão
com pendências junto ao Fisco federal a reiniciarem
suas atividades e, com isso, poderíamos recuperar
inúmeros empregos que se perderam em nosso País.

Por se tratar de projeto de relevante interesse
econômico e social, esperamos contar com o apoio
de nossos ilustres pares para a sua aprovação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

lEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o Regime Tributário
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, institui o Sistema Inte
grado de Pagamento de Impostos e Con
tribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
e da outras providências.

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei regula, em conformidade com
o disposto no art. 179 da Constituição, o tratamen
to diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável
às microempresas e às empresas de pequeno por
te, relativo aos impostos e às contribuições que
menciona.
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CAPíTULO 11
Da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 2° Para os fins do disposto nesta lei conside
ra-se

I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igualou in
ferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais);

11- empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru
ta superior a R$120.000.00 (cento e vinte mil reais) e
igualou inferior a R$1.200.000.00 (um milhão e du
zentos mil reais).

*Inciso /I com redação dada pela Lei n" 9.732, de
11-12-1998.

§ 1° No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I
e 11 serão proporcionais ao número de meses em
que a pessoa jurídica houver exercido atividade,
desconsideradas as frações de meses.

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, con
sidera-se receita bruta o produto da venda de bens
e serviços nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado nas operações
em conta alheia, não incluídas as vendas cancela
das e os descontos incondicionais concedidos.

PROJETO DE LEI N° 2.152, DE 1999
(Do Sr. João Magno)

Dispõe sobre a multa aplicável às
microempresas que deixarem de apre
sentar declaração de rendimentos.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 2.402,
de 1996.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A microempresa que, tendo cessado
atividades, deixe de apresentar tempestivamente a
declaração de rendimentos, fica sujeita à multa de
cem reais, desde que a omissão não tenha resulta
do em não-pagamento do imposto.

§ 1° O disposto no parágrafo 2° do art. 88 da
lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, não é apli
cáve� às microempresas referidas no caput deste
artigo.

§ 2° Na aplicação desta lei deverá ser observa
do o disposto no art. 106, 11, alínea e do Código Tri
butário Nacional (lei nO 5.172, de 25 de outubro de
1966).

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

É inegável a crescente importância das micro
empresas para o desenvolvimento econômico nacio
nal. O Governo vem reconhecendo esse fato, e têm
sido editadas normas que visam a facilitar a vida de
todos aqueles que, com coragem iniciam atividades
econômicas, não obstante seus poucos recursos fi
nanceiros.

A lei n° 8.864/94 e a lei n° 9.317/96 represen
tam um aperfeiçoamento legislativo importante.

Infelizmente, no que concerne à obrigação tribu
tária acessória, meramente formal, de entrega da de
claração de rendimentos, as microempresas continu
am submetidas às mesmas regras aplicáveis às em
presas maiores.

A legislação tributária é extremamente comple
xa, exigindo conhecimentos especializados e, às ve
zes, inadvertidamente, os titulares das microempre
sas, sucumbindo às dificuldades do mercado, ces
sam suas atividades e esquecem que devem solici
tar ao Fisco a "baixa" de sua inscrição. A microem
presa fica inativa por algum tempo, sem a obtenção
de qualquer lucro e, pela inadimplência da obriga
ção meramente formal, de apresentação da declara
ção de rendimentos, fica sujeita à multa, que não
guarda qualquer proporção com a infração cometi
da.

A microempresa inativa, que deixou de solicitar
a "baixa" de sua inscrição perante o Fisco federal,
ou que deixou de apresentar a declaração de rendi
mentos, na qual demonstraria não existir imposto a
pagar, é punida com a multa de quinhentas Unida
des Fiscais de Referência (UFIR), a qual é cobrada
em dobro e cumulativamente, em caso de reincidên
cia (art. 88 da Lei nO 8.981/95).

Com o objetivo de sanar essa injustiça, sub
meto à apreciação do Congresso Nacional o presen
te projeto de lei.

A proposição fixa em cem reais o valor da mui
ta, no caso em comento. Trata-se de valor muito in
ferior ao atualmente aplicável, e revela-se adequado
à punição da infração cometida.

O projeto também permite a aplicação retroati
va da multa, para os casos ainda não definitivamen-



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 21 01595

te julgados. Trata-se da denominada retroatividade
benigna, que favorece o pequeno infrator, e tem res
paldo no art. 106, 11, e, do Código Tributário Nacio
nal. Com a retroação, os autos de infração já lavra
dos, com aplicação da exorbitante multa hoje vigen
te, terão sua exigência diminuída para cem reais,
permitindo à microempresa voltar à atividade, ou re
gularizar sua situação perante o Fisco federal, sem
grandes problemas.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1999. 
Deputado João Magno.

LEI N° 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de Dire
ito Tributário aplicáveis à União, Estados
e Municípios.

LIVRO SEGUNDO
Normas Gerais de Direito Tributário

TíTULO I
Legislação Tributária

CAPíTULO 111
Aplicação da Legislação Tributária

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressa

mente interpretativa, excluída a de penalidade à infra
ção dos dispositivos interpretados;

11- tratando-se de ato não definitivamente julga-
do:

a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a

qualquer exigência de ação ou omissão, desde que
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

LEI N° 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994

Estabelece normas para as Microem
presas - ME, e Empresas de Pequeno Por
te - EPP, relativas ao tratamento diferenci
ado e simplificado, nos campos adminis
trativo, fiscal, previdenciário, trabalhista,

creditício e de desenvolvimento empre
sarial (art. 179 da Constituição Federal).

CAPíTULO I
Do Tratamento Jurídico Diferenciado

Art. 1° Fica assegurado às microempresas e às
empresas de pequeno porte tratamento jurídico sim
plificado e favorecido nos campos administrativo, tri
butário, trabalhista, previdenciário e creditício, na
conformidade do disposto nesta lei.

LEI N° 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995

Altera a Legislação Tributaria Fede
ral e dá outras providencias.

CAPíTULO VIII
Das Penalidades e dos Acréscimos Moratórios

Art. 88. A falta de apresentação da declaração
de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo
fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:

I - à multa de mora de um por cento ao mês
ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda
que integralmente pago;

11 - à multa de duzentas UFIR a oito mil UFIR,
no caso de declaração de que não resulte imposto
devido.

§ 1° O valor mínimo a ser aplicado será:

a) de duzentas UFIR, para as pessoas físicas:

b) de quinhentas UFIR, para as pessoas jurídi-
caso

§ 2° A não-regularização no prazo previsto na
intimação, ou em caso de reincidência, acarretará o
agravamento da multa em cem por cento sobre o
valor anteriormente aplicado.

§ 3° As reduções previstas no art. 6° da lei n°
8.218, de 29 de agosto de 1991 e art. 60 da lei n°
8.383, de 1991 não se aplicam às multas previstas
neste artigo.

§ 4° (Revogado pela lei n09.065, de 20-6-1995).

LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o Regime Tributário
das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte, institui o Sistema Inte-



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.402, DE 1996

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 29-3-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de lei n° 2.402, de 1996, do nobre De
putado Osvaldo Biolchi, acrescenta um parágrafo
quinto ao art. 88 da lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, para excluir a microempresa da multa nele es
pecificada, por falta de apresentação da declaração
de rendimentos ou por sua apresentação fora do pra
zo fixado.

O apensado Projeto de lei n° 2.979, de 1997, do
mesmo autor, estabelece a multa de cem reais para a
"microempresa isenta do pagamento do Imposto de
Renda que, tendo cessado suas atividades, deixe de
apresentar tempestivamente a declaração de rendi
mentos".

O também apensado Projeto de lei n° 4.627, de
1998, do Deputado Jarbas Lima, isenta de penalida
de pecuniária a microempresa e a empresa de pe
queno porte, por entrega de declaração de rendimen
tos fora do prazo, condicionada a isenção à inexistên
cia de imposto a pagar.

O Projeto de lei n° 1.475, de 1999, da Deputada
Vanessa Grazziotin, dispõe que as pessoas jurídicas
que não tiveram movimento em anos anteriores ao
exercício de 1999 e deixaram de apresentar as res
pectivas declarações, poderão regularizar a situação
cadastral junto à Secretaria da Receita Federal, sem
o pagamento de qualquer penalidade, no prazo de
seis meses contados da publicação desta lei. Tam
bém cancela os créditos tributários de valor inferior a
R$1.000,00, anulando-se os respectivos lançamen
tos, inclusive os que já se encontram em cobrança ju
dicial e inscritos na Dívida Ativa.
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grado de pagamento de Impostos e Con- terminou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
tribuições das Microempresas e das das Comissões de prazo para apresentação de
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, emendas, a partir de 22-11-96, por cinco sessões.
e dá outras providencias. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas

ao projeto.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 1996. 

Maria Linda Magalhães, Secretária.

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei regula, em conformidade com
o disposto no art. 179 da Constituição, o tratamen
to diferenciado, simplificado e favorecido, aplicá
vel às microempresas e às empresas de pequeno
porte, relativo aos impostos e às contribuições que
menciona.

CAPíTULO 11
Da Microempresa e da Empresa de

Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 2° Para os fins do disposto nesta lei conside
ra-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igualou in
ferior a R$120.000.00 (cento e vinte mil reais);

11 - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídi
ca que tenha auferido, no ano-calendário, receita bru
ta superior a R$120.000.00 (cento e vinte mil reais) e
igualou inferior a R$1.200.000.00 (um milhão e du
zentos mil reais).

"'Inciso /I com redação dada pela Lei n09.732, de
11-12-1998.

§ 1° No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, os limites de que tratam os incisos I e
11 serão proporcionais ao número de meses em que a
pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsi
deradas as frações de meses.

§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, consi
dera-se receita bruta o produto da venda de bens e
serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em
conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.402, DE 1996

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de-
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o Projeto de Lei n° 1.743, de 1999, do Deputado
Silas Câmara, concede dispensa do pagamento de
multas pela não-entrega de declarações relativas aos
impostos federais, às microempresas desativadas
que reiniciarem suas atividades.

O apensado Projeto de Lei n02.152, de 1999, do
Deputado João Magno, estabelece que a microem
presa que, tendo cessado suas atividades, deixe de
apresentar tempestivamente a declaração de rendi
mentos, fica sujeita à multa de R$1 00,00, desde que a
omissão não tenha resultado em não-pagamento do
imposto. Dispõe ainda que o § 2° do art. 88 da Lei nO
8.981/95, não se aplicará às microempresas, e que,
na aplicação desta lei, dever-se-á observar o art. 106,
11, c, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172166).

O apensado Projeto de Lei n° 3.411, de 2000, do
Deputado Philemon Rodrigues, concede dispensa de
pagamento de penalidades e acréscimos legais aos
titulares de firmas individuais ou sócios das microem
presas, pela falta ou atraso de apresentação da de
claração do imposto de renda da pessoa física, bem
como às próprias microempresas, pessoas jurídicas,
que estejam inativas há mais de dois anos, pela falta
de entrega da declaração, e que desejem efetuar a
baixa do registro da empresa.

Ao final, o apensado Projeto de Lei n° 3.646, de
2000, do Deputado Airton Dipp, estabelece que a mi
croempresa que se encontre inativa há mais de um
ano e tenha deixado de apresentar a declaração de
rendimentos, ou tenha feito a declaração fora do pra
lO, fica isenta do pagamento da multa, desde que
seja efetuada a baixa de registro da empresa.

Os projetos vêm a esta Comissão, na forma re
gimental, para verificação da compatibilidade ou ade
quação financeira e orçamentária, bem como para
apreciação do mérito, não tendo sido apresentadas
emendas no prazo.

11 - Voto do Relator

Convém previamente esclarecer que o art. 88
da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelece
que a falta de apresentação da declaração de rendi
mentos ou a sua apresentação fora do prazo fixado
sujeitará a pessoa física ou jurídica a: I - multa de
mora de um por cento ao mês ou fração sobre o im
posto de renda devido, ainda que integralmente pago
(limitada a multa a 20% do IR devido, observado o §
10, e convertida em reais, conforme acrescentou o art.
27 da Lei n° 9.532197); 11 - multa de duzentas UFIR a
oito mil UFIR, no caso de declaração de que não re
sulte imposto devido. Pelo parágrafo 1° do art. 88, o
valor mínimo a ser aplicado será de duzentas UFIR,
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para pessoas físicas, e de quinhentas UFIR, para
pessoas jurídicas.

No exame da compatibilidade ou adequação fi
nanceira com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI,
arts. 32, IX, h, e 53,11), cabe dizer que o PL n° 2.402,
de 1996, e os demais projetos apensados visam a re
duzir ou dispensar multas relativas ao atraso ou à fal
ta de entrega da declaração de rendimentos, por pe
quenas empresas.

No entanto, o apensado Projeto de Lei nO 1.475,
de 1999, da Deputada Vanessa Grazziotin, além de
pretender esse objetivo para qualquer pessoa jurídi
ca, intenta, no seu art. 2°, cancelar créditos tributários
em geral, e seus respectivos lançamentos, e não só
as multas, de valor inferior a R$1.000,OO, inclusive os
que já se encontrem em cobrança judicial e inscritos
na Dívida Ativa da União. O art. 2° deste Projeto n°
1.475/99, ao que tudo indica, atenta contra os princí
pios legais da adequação financeira e orçamentária,
por implicar efetiva renúncia de receitas da União,
sem a sua estimativa e sem a previsão de anulação
de despesas em idêntico valor.

Os demais projetos referem-se apenas à extin
ção ou à redução de multas e penalidades, por atraso
ou por falta de entrega da declaração de rendimentos,
por parte de microempresas e de seus titulares ou só
cios, e também, no caso do PL 4.627/98, de empre
sas de pequeno porte.

Tratando-se de multas por atraso ou por falta de
apresentação da declaração, em muitos casos sem
ter havido ocorrência de imposto de renda devido,
principalmente por parte de microempresas, freqüen
temente inativas naquele período, fica difícil de avaliar
e estimar a possível perda de arrecadação que decor
reria da aprovação de tal proposição. Por outro lado, a
dispensa ou a redução das multas servirá de estímulo
para que muitas microempresas inativas ou mergu
lhadas na informalidade venham a se regularizar pe
rante a Secretaria da Receita Federal, voltando a con
tribuir não só com o imposto de renda como com os
demais tributos incluídos no pagamento unificado
pelo Simples. Esta regularização também contribuiria
para a melhora das informações disponíveis sobre os
contribuintes desse amplo universo, gerando maior
eficiência da administração tributária.

Em princípio, esse tipo de proposição não deve
rá necessariamente contrariar o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária.

No mérito, alguns aperfeiçoamentos são neces
sários.
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o espírito da Lei n° 9.317/96, que criou o
SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte -, foi o de simplificar a
vida tributária das micro e pequenas empresas, mas
não é absolutamente o de torná-Ias inimputáveis, dei
xando-se de sujeitá-Ias a penalidades e multas pela
prática de atos ilícitos e por infrações, por ação ou por
omissão, da legislação tributária.

É imperativo que a cada obrigação jurídica cor
responda uma sanção pelo seu descumprimento,
sendo esse o pressuposto da efetividade da norma
jurídica.

Assim, propor simplesmente a supressão de uma
penalidade equivale a tornar ineficaz a norma jurídica
cuja infração é por ela sancionada. Deixar de impor mui
ta ou penalidade a empresas, ou a seus titulares ou só
cios, que descumpriram obrigações tributárias acessó
rias, equivale a desobrigá-los desse mister.

Deve-se recordar, ademais, que as penalidades do
art. 88 da Lei n° 8.981, de 1995, que se pretende deixar
de aplicar às microempresas, foram concebidas e apro
vadas pelo Congresso Nacional precisamente tendo em
mente as micro e pequenas empresas, que são as prati
cantes típicas da infração de atraso ou omissão de entre
ga da declaração de rendimentos. Esse tipo de obriga
ção acessória é bem mais raramente descumprido por
empresas de médio ou grande porte.

As pessoas físicas também estão submetidas a
essa obrigação e às penalidades porseu inadimplemento.

De certo, o caminho mais adequado não é o de
estimular o descumprimento da obrigação tributária,
ao suprimir a penalidade ou o crédito tributário decor
rente, o que acabaria por se converter em anistia ou
em remissão, conforme o teor de cada projeto apre
sentado. Assim, os Projetos de Lei nOs 2.402/96 e
4.627/98, por pretenderem simplesmente suprimir a
multa, não devem ser aprovados.

A melhor solução é a de tornar a multa menos
drástica, conforme o teor dos apensados Projetos de
Lei nOs 2.979/97, e 2.152/99, e possibilitar a regulari
zação das pequenas empresas inativas, sem o paga
mento de penalidades pelo descumprimento de obri
gações acessórias (falta de entrega de declaração
etc.) conforme os Projetos de Lei nOs 1.475/99,
1.743/99,2.152/99,3.411/00 (art. 2°) e 3.646/00.

Por outro lado, não tem cabimento deixar de
aplicar o § 2° do art. 88 da Lei n08.981/95 às microem
presas. Esse parágrafo dispõe que "a não-regulariza
ção no prazo previsto na intimação, ou em caso de re
incidência, acarretará o agravamento da multa em
cem por cento sobre o valor anteriormente aplicado".

Liberar as microempresas da possibilidade de
aumento da multa, em casos de reincidência ou de
não regularização voluntária e sistemática, seria
dar-lhes carta branca para ignorar o cumprimento da
obrigação tributária acessória de apresentar a decla
ração de rendimentos.

Quanto aos aspectos orçamentário e financeiro,
deve-se dizer que uma redução no valor das multas
por atraso ou falta de entrega da declaração de rendi
mentos, e dispensar o pagamento de penalidades
para a regularização de empresas inativas, pode pro
duzir até um acréscimo de receita fiscal, por estimular
o contribuinte retardatário ou omisso a regularizar a
sua situação perante a Secretaria da Receita Federal.

Finalmente, em nome da consistência lógica e
da boa técnica legislativa, convém aprovar um projeto
de lei que não entre totalmente em conflito com o es
pírito e a letra do art. 88 da Lei n08.981/95.

Por todo o exposto, voto pela inadequação fi
nanceira e orçamentária, e, no mérito, pela rejeição
dos Projetos de Lei nOs 2.402, de 1996, do Sr. Osval
do Biolchi, e 4.627, de 1998, do Sr. Jarbas Lima, e
voto pela adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação dos Projetos de Lei nOs 2.979,
de 1997, do Sr. Osvaldo Biolchi, 2.152, de 1999, do Sr.
João Magno, 1.475, de 1999, da Sr" Vanessa Grazzi
otin, 1.743, de 1999, do Sr. Silas Câmara, 3.411, de
2000, do Sr. Philemon Rodrigues, e 3.646, de 2000,
do Sr. Airton Dipp, na forma do Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2001. 
Deputado Jorge Khoury, Relator.

SUBSTITUTIVO AOS PROJETOS DE LEI~
2.979/97,2.152199, 1.475/99,1.743199,3.411/00

E 3.646/00

Altera a redação do art. 88 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, que "alte
ra a legislação tributária federal e dá ou
tras providências", e dispensa o paga
mento de penalidades e acréscimos lega
is a empresas inativas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera o art. 88 da Lei n08.981, de

20 de janeiro de 1995, que trata das penalidades e
acréscimos moratórios pela falta de apresentação de
declaração do imposto de renda, ou sua apresenta
ção fora do prazo, e dispensa o pagamento de penali
dades e acréscimos legais a empresas inativas.

Art. 2° O inciso 11 e o § 1° do art. 88 da Lei n°
8.981, de 1995, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
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"Art. 88 ..

11 à multa de R$100,00 a
R$8.000,00, no caso de declaração de que
não resulte imposto devido.

§ 1° ..
I - de R$100,00 para as pessoas físi

cas e microempresas;
li - de R$200,00, para as empresas de

pequeno porte;
111 - de R$500,00, para as demais pes

soas jurídicas.

Art. 3° As microempresas e as empresas de pe
queno porte que estejam inativas há mais de um ano
poderão regularizar a sua situação junto à Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, no
prazo de seis meses contados da data da publicação
desta lei, com a dispensa do pagamento de penali
dades e acréscimos legais pela falta de cumprimen
to de obrigações acessórias, desde que a omissão
não tenha resultado em não-pagamento de tributos
devidos.

Art. 4° Esta lei entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de outubro de 2001. 
Depútado Jorge Khoury, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 2.402/96

Nos termos do art. 119, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 6-11-01 , por cinco sessões. Esgotado o pra
zo não foram recebidas emendas ao substitutivo ofe
recido pelo relator.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela inadequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição do Projeto de Lei n° 2.402/96 e
do PL nO 4.627/98, apensado, e pela adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
dos PL nOs 2.979/97, 2.152/99, 1.475/99, 1.743/99,
3.411/00 e 3.646/00, apensados, com Substitutivo,

nos termos do parecer do relator, Deputado Jorge
Khoury.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro No
vais, José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Ro
drigo Maia, Silvio Torres, Chico Sardelli, João Men
des, Jorge Khoury, Armando Monteiro, Milton Monti,
Carlito Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho
Bez, Fetter Júnior, Max Rosenmann, Pedro Eugê
nio, João Eduardo Dado, Eujácio Simões, Roberto
Argenta, Adolfo Marinho, Luiz Carlos Hauly, Nice
Lobão, Eni Voltolini, Gonzaga Patriota e Rubens
Furlan.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT

PROJETOS DE LEI N°s 2.979/97, 2.152/99,
1.475/99, 1.743/99,3.411/00 e 3.646/00

Altera a redação do art. 88 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, que "alte
ra a legislação tributária federal e dá ou
tras providências", e dispensa o paga
mento de penalidades e acréscimos lega
is a empresas inativas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei altera o art. 88 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, que trata das pe
nalidades e acréscimos moratórios pela falta de
apresentação de declaração do imposto de renda,
ou sua apresentação fora do prazo, e dispensa o
pagamento de penalidades e acréscimos legais a
empresas inativas.

Art. 2° O inciso 11 e o § 1° do art. 88 da Lei n°
8.981, de 1995, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 88 ..

11 à multa de R$100,00 a
R$8.000,00, no caso de declaração de que
não resulte imposto devido.

§ 1° ..
I - de R$100,00 para as pessoas físi

cas e microempresas;
11 - de R$200,00, para as empresas de

pequeno porte;
111 - de R$500,00, para as demais pes

soas jurídicas.
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Art. 3° As microempresas e as empresas de
pequeno porte que estejam inativas há mais de um
ano poderão regularizar a sua situação junto à Se
cretaria da Receita Federal do Ministério da Fazen
da, no prazo de seis meses contados da data da pu
blicação desta lei, com a dispensa do pagamento de
penalidades e acréscimos legais pela falta de cum
primento de obrigações acessórias, desde que a
omissão não tenha resultado em não-pagamento de
tributos devidos.

Art. 4° Esta lei entra em vigor a partir da data
de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°4.089-C, DE 1998
(Sr. Enio Bacci)

Institui o exame ginecológico preven
tivo gratuito, inclusive exame de mamo
grafia, custeados pelo SUS; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação deste e dos de nOs
441/99 e 848199, apensados, com substitu
tivo (Relatora: Deputada Angela Guadag
nin); da Comissão de Finanças e Tributa
ção, pela adequação financeira e orçamen
tária deste, dos de nOs 441/99 e 848199,
apensados, e do substitutivo da Comissão
de Seguridade Social e Família (Relator:
Deputado Dr. Evilasio); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa deste, dos de nOs 441/99 e
848199, apensados, com substitutivos, e
do substitutivo da Comissão de Segurida
de Social e Família (Relator: Deputado Fer
nando Coruja).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação (art. 54);
e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 14-2-98
- Projetos apensados: PL n° 441/99 (OCO de 13-4-99) e

PL nO 848/99 (OCO de 24-6-99)
(Pareceres das Comissões de Seguridade Social e Famí

lia, de Finanças e Tributação publicados, respectivamente, nos
OCO de 11-5-00 e de 23-11-99)

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- substitutivos oferecidos pelo relator (3)
- termo de recebimento de emendas aos substi-

tutivos
- parecer da Comissão

- substitutivos adotados pela Comissão (3)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.089-A/98

Nos termos do art. 119, caput inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n"10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 05-12-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e aos seus apensados.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em foco pretende garantir às
mulheres pobres maiores de trinta anos o direito a fa
zer gratuitamente, uma vez por ano, exames gineco
lógicos, inclusive mamografias, em hospitais creden
ciados pelo SUS.

De acordo com o ali proposto, para ter direito
ao exame as mulheres devem apresentar declara
ção de pobreza e ter, no momento da feitura do exa
me, no mínimo trinta anos, quando se tratar de exa
me apenas preventivo, ou qualquer idade, em caso
de problemas de saúde já detectados.

Apensado a este, os Projetos de Lei de nOs
441 e 848, de 1999, apresentados pelo nobre De
putado Pompeo de Mattos, versam sobre o mes
mo tema. O primeiro deles propõe o direito a reali
zação gratuita de mamografia para as mulheres
que, após exame de "pré-câncer", tiverem indica
ção para fazê-lo; o segundo, de alcance mais am
plo, determina que mulheres submetidas a exame
de prevenção de câncer de mama cujo diagnósti
co preliminar recomende os exames de mamogra
fia, senografia e mastografia possam fazê-los gra
tuitamente por meio do SUS.

Distribuídos para exame de mérito á Comissão
de Seguridade Social e Família, os três projetos re
ceberam parecer pela aprovação, na forma de um
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substitutivo que contemplou as melhores contribui
ções de cada um deles.

Na Comissão de Finanças e Tributação, a
quem cabia manifestar-se sobre a adequação e
compatibilidade financeira e orçamentária da maté
ria, o parecer foi igualmente favorável.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação compete pronunciar-se sobre a constitucio
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e redação de
todas as proposições em referência, de acordo com o
que dispõe o art. 32, 111, a, do Regimento interno.

Cuida-se de matéria inserida na competência
legislativa da União e pertinente às atribuições do
Congresso Nacional, nos termos dos artigos 22, inci
so XXIII, 24, inciso XII, e 48, todos da Constituição Fe
deral.

O assunto enfocado nos projetos, bem como no
substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, não se encontra entre aqueles reservados à ini
ciativa privativa de outro Poder, revelando-se, portan
to, legítima a apresentação das proposições por par
lamentar, conforme os ditames do caput do art. 61 do
texto constitucional.

No que diz respeito ao conteúdo, não vemos
qualquer conflito entre o pretendido pelas proposi
ções em exame e as disposições constitucionais vi
gentes, à exceção da restrição contida no Projeto de
n" 4.089/98, que ao obrigar as mulheres a apresentar
declaração de pobreza para fazerem gratuitamente
os exames ali previstos, restringe o direito apenas às
comprovadamente pobres, o que não se coaduna
com o princípio da universalidade do atendimento,
insculpido no art. 194 do texto constitucional. O vício,
contudo, não compromete o projeto como um todo,
podendo ser sanado com a supressão da exigência
da comprovação de pobreza.

Nada a objetar quanto aos aspectos de juridici
dade, vindo todas as proposições a regulamentar, de
forma mais específica, direito já garantido generica
mente no texto constitucional e na Lei Orgânica da
Saúde, mas que, como nos dá notícia o parecer profe
rido na Comissão de Seguridade Social e Família,
não vinha tendo aplicabilidade na prática.

No que diz respeito à técnica legislativa e à re
dação empregadas, há vícios nos três projetos que
precisam ser superados para adequá-los às normas
da Lei Complementar n° 95/98. Para isto, apresenta
mos os substitutivos em anexo, que, no caso do Pro
jeto de n°4.089, saneia também a inconstitucionafida-

de antes apontada. Quanto ao substitutivo apresenta
do pela Comissão de mérito, nada temos a objetar.

Tudo isto posto, nosso voto é no sentido da
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati
va e redação, na forma dos substitutivos apresenta
dos, dos Projetos de Lei de nOs 4.089, de 1998, 441,
de 1999 e 848, de 1999, bem como do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 4.089-A, DE 1998

Dispõe sobre a prestação, pelo SUS,
dos exames ginecológicos preventivos
de câncer.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É assegurada à mulher maior de trinta

anos, independentemente de quaisquer indicativos
de tratamento, encaminhamentos ou pareceres, a
prestação gratuita, uma vez por ano, nos hospitais
credenciados pelo SUS, dos exames ginecológicos,
inclusive o de mamografia, necessários à prevenção
de doenças.

Parágrafo único. Os exames referidos neste arti
go serão assegurados à mulher, independentemente
da idade, quando constatados problemas ginecológi
cos ou de mama, atestados por médicos credencia
dos pelo SUS.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N°441, DE 1999

Disciplina a obrigatoriedade da rea
lização do exame de mamografia por par
te do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As mulheres que, em exame preventivo

de câncer, tiverem diagnosticada a necessidade de
exame de mamografia terão direito a realizá-lo gratui
tamente.

Parágrafo único. Compete ao Sistema Único de
Saúde, por intermédio de sua rede de unidades públi
cas ou conveniadas, prestar o exame previsto neste
artigo, utilizando-se de todos os meios e técnicas ne
cessários.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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Sala da Comissão, 26 de abril de 2001. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI N° 848, DE 1999

Dispõe sobre a gratuidade dos exa
mes de mamografia, senografia ou mas
tografia nas unidades públicas ou conve
niadas do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As mulheres que se submeterem a exa

mes de prevenção de câncer de mama e tiverem dí
agnóstico preliminar recomendando exame de ma
mografía, senografia ou mastografia terão direito a re
alizá-los gratuitamente.

Parágrafo único. Compete ao Sistema Único de
Saúde, por intermédio de sua rede de unidades públi
cas ou conveniadas, prestar os exames previstos
neste artigo no prazo de quarenta e cinco dias, conta
dos do pedido apresentado pela interessada.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.089-A/98

Nos termos do art. 119, caput e inciso 11 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterados
pelo art. 1°, I da Resolução nO 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 21-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
o substitutivo.

Sala da Comissão, 25 de maio de 2001. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

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 Lei n° 4.089-B/98,
dos de nOs 441/99 e 848/99, apensados, com substi
tutivos, e do substitutivo da Comissão de Segurida
de Social e Família, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Fernando Coruja.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Cori-

olano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz,
Edmar Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela,
lédio Rosa, Jaime Martins, José Antonio Almeida,
José Dirceu, José Genoino, José Roberto Batochio,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes
Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nel
son Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo
Magalhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Átila
Lins, Cleonâncio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr.
Benedito Dias, Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo
Alcântara, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Nelo
Rodolfo, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Ricardo Ri
que, Roberto Balestra e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001.
- Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO D~ LEI N° 4.089-A, DE 1998

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre a prestação, pelo SUS,
dos exames ginecológicos preventivos
de câncer.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E assegurada à mulher maior de trinta
anos, independentemente de quaisquer indicativos
de tratamento, encaminhamentos ou pareceres, a
prestação gratuita, uma vez por ano, nos hospitais
credenciados pelo SUS, dos exames ginecológicos,
inclusive o demamografia, necessários à prevenção
de doenças.

Parágrafo único. Os exames referidos neste
artigo serão assegurados à mulher, independente
mente da idade, quando constatados problemas gi
necológicos ou de mama, atestados por médicos
credenciados pelo SUS.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 441, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Disciplina a obrigatoriedade da rea
lização do exame de mamografia por par
te do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° As mulheres que, em exame preventivo de
câncer, tiverem diagnosticada a necessidade de exame
de mamografia terão direito a realizá-lo gratuitamente.
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Parágrafo únioo. Compete ao Sistema Único de
Saúde, por intermédio de sua rede de unidades públicas
ou conveniadas, prestar o exame previsto neste artigo,
utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 848, DE 1999

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre a gratuidade dos exa
mes de mamografia, senografia ou mas
tografia nas unidades públicas ou conve
niadas do Sistema Único de Saúde.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As mulheres que se submeterem a exa

mes de prevenção de câncer de mama e tiverem di
agnóstico preliminar recomendando exame de ma
mografia, senografia ou mastografia terão direito a re
alizá-los gratuitamente.

Parágrafo único. Compete ao Sistema Único de
Saúde, por intermédio de sua rede de unidades públi
cas ou conveniadas, prestar os exames previstos
neste artigo no prazo de quarenta e cinco dias, conta
dos do pedido apresentado pela interessada.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°4.586-C, DE 1998
(Do Sr. Nelson Marquezelli)

Torna obrigatória a adição de álcool
etílico anidro carburante à gasolina e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção deste e dos de nOs 650/99, 771/99,
n6/99, 836/99, 1.001/99 e 1.102199, apen
sados, com substitutivo (Relator: Depu
tado Jorge Tadeu Madalen); da Comissão
de Minas e Energia, pela aprovação des
te, dos de nOs 650/99, 771/99, n6/99,
836/99, 1.001/99 e 1.102199, apensados e
da Emenda n° 1, apresentada na Comis
são, com substitutivo, e pela rejeição da
de n° 2 (Relator: Deputado Pedro Pedros
sian); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucio
nalidade, injuridicidade, falta de técnica

legislativa deste, dos de nOs 650/99,
n1/99, n6/99, 836/99, 1.001/99, 1.102/99,
apensados, e dos substitutivos das Co
missões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias e de Minas e Ener
gia (Relator: Deputado Ney Lopes).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Minas
e Energia; e de Constituição e Justiça e de
Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 4-6-98
- Projetos apensados: nOs 650/99 (OCO de 11-5-99),

771/99 (OCO de 25-5-99), 776/99 (OCO de 25-5-99), 836/99
(OCO de 9-6-99), 1.001/99 (DCOde 17-8-99) e 1.102/99 (OCO de
26-8-99)

- Pareceres das Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e de Minas e Energia, publicados, res
pectivamente, nos OCD de 16-10-99 e de 15-12-00.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.586-A/98

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 30-4-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e seus apensados.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2001 . - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

1- Relatório

O Dep. Nelson Marquezelli apresentou o Projeto
de Lei n° 4.586/98, tornando obrigatória a adição de ál
cool etílico anidro carburante à gasolina, em percentual
volumétrico mínimo de 22% e máxima de 26%.

Posteriormente, foram apensados os seguintes
projetos, por versarem matéria análoga:

PL n° 650/99, do Dep. Eduardo Jorge, deter
minando a adição de até 15% de álcool ao óleo di
esel;
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PL n° 771/99, do Dep. Fetter Júnior, fixando em
22% a adição de álcool à gasolina. Esse percentual
poderá ser elevado até 24% por ato do Poder Executi
vo. Outrossim, estabelece que o álcool etílico anidro
combustível poderá ser substituído por outro aditivo
oxigenado;

PL n° 776/99, do Dep. Cunha Bueno, para que a
adição de álcool ao diesel seja de 3% a 15%;

PL n° 836/99, do Dep. Flávio Derzi, obrigando a
adição de até 15% de álcool ao diesel;

PL n° 1.001/99, do Dep. João Caldas, estabele
cendo percentual mínimo de 3% e máximo de 15%
para adição de álcool ao diesel e;

PL n° 1.002/99, do Dep. Antônio Palocci, para
que a adição de álcool ao diesel seja de 3% a 11 %.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias aprovou a matéria, na forma de
Substitutivo, estabelecendo que a mistura de álcool à
gasolina será de 22% a 26%, podendo o álcool ser
substituído por outro aditivo oxigenado, desde que
obtidos os mesmos resultados em termos de redução
de gases poluentes. A adição ao diesel será de até
15%.

A Comissão de Minas e Energia também apro
vou os projetos, nos termos de outro Substitutivo, fi
xando a mistura do álcool à gasolina entre 20 e 25%,
sendo no máximo 20% de álcool e no mínimo 5% de
outros aditivos oxigenantes. Fixa em 8% a adição de
álcool ao óleo diesel, tornando obrigatória a utilização
o aditivo AEP-102, de fabricação nacional, em per
centual volumétrico de até 2,6%.

Aberto prazo para oferecimento de emendas,
nesta nossa Comissão, nenhuma foi apresentada.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Esta nossa Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação deve, nos estritos termos regimentais
da alínea a do inciso 111 do caput do art. 32, pronunci
ar-se apenas sobre os aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa dos projetos
apensados e dos Substitutivos oferecidos.

De plano, deve se salientado que a matéria en
contra-se regulada pela Lei n° 10.203, de 22 de feve
reiro de 2001, que deu nova redação aos arts. 9° e 12
da Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993.

A propósito, várias das proposições em exame
cometem erro (que acredito seja de digitação) ao se
referirem à Lei n° 9.723.

O exame dos diferentes projetos e dos substitu
tivos apresentados revela que estão presentes várias

inconstitucionalidades, seja quando fixam prazo para
que o Poder Executivo regulamente a futura lei (o Su
premo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no
sentido de que tal fixação de prazo é inconstitucional)
seja quando remetem essa regulamentação à Agên
cia Nacional de Petróleo.

Está presente uma flagrante injuridicidade,
quando se pretende especificar qual aditivo deverá
ser utilizado. A lei não pode, pelo caráter de ser um di
ploma genérico, fazer esse tipo de opção.

Além dessas imperfeições, a matéria esta preju
dicada: é que aS proposições pretendem modificar o
art. 9° da citada Lei n° 8.723 (embora algumas não se
refiram expressamente a esse dispositivo, embora
tratem do seu conteúdo substantivo).

Estão presentes, ainda, imperfeições de técnica
legislativa que ofendem os ditames da Lei Comple
mentar n° 95/98, que disciplina o processo de elabo
ração e alteração das leis.

Diante do exposto, voto pela inconstitucionalida
de, injuridicidade e má técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 4.586/98 e dos seus apensados PL n°
650/99, PL n° 771/99, PL n° 776/99, PL n° 836/99, PL
n° 1.001/99 e PL n° 1.102/99, bem como dos substitu
tivos apresentados pela Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias e Comissão de
Minas e Energia.

Sala de Reuniões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Ney Lopes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, pela in
constitucionalidade, injuridicidade e falta de técnica
legislativa do Projeto de Lei nO 4.586-B/98, dos de nOs
650/99,771/99,776/99,836/99,1.001/99 e 1.102/99,
apensados, e dos substitutivos das Comissões de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e
de Minas e Energia, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Ney Lopes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho,
Robson Tuma e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes;
Alceu Collares, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso,
André Benassi, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Co
riolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Eu
rico Miranda, Fernando Coruja, Fernando Gonçalves,
Geraldo Magela, lédio Rosa, José Dirceu, José Ge
noíno, José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson
Otoch, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vicente Arru
da, Ary Kara, Átila Lins, Átila Lira, Claudio Cajado, Dr.
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Benedito Dias, Jairo Carneiro, Luis Barbosa, Mauro
Benevides, Nelo Rodolfo, Nelson Pellegrino, Odílio
Balbinotti, Osvaldo Reis, Wagner Salustiano e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N°1.410-A, DE 1999
(Do Sr. Marcos Cintra)

Dispõe sobre a aplicação de provas
e a atribuição de freqüência a alunos im
possibilitados de comparecer à escola,
por motivos de liberdade de consciência
e de crença religiosa; tendo pareceres:
da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela rejeição deste, e do de n°
1.773/99, apensado (Relator: Deputado
Átila Lira); e da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela incons
titucionalidade e, no mérito, pela rejeição
deste, e dos de nOs 1.773/99 e 2.178/99,
apensados (Relator: Deputado Mendes
Ribeiro Filho).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de
Redação)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados sem publicação no OCo.
PL nOs 1.773/99 e 2.178/99;
111 - Parecer da Comissão de Educação, Cultura
e Desporto:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

IV - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação

- parecer do relator
- parecer da Comissão
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É assegurado ao aluno, por motivo de li

berdade de consciência e de crença religiosa, reque
rer à escola em que esteja regularmente matriculado,
seja ela pública ou privada, e de qualquer nível de en
sino, que lhe sejam aplicadas provas em dias não co
incidentes com o período de guarda religiosa.

Parágrafo único. A escola fixará data alternativa
para a realização da obrigação acadêmica, que deve
rá coincidir com o período ou o turno em que o aluno
estiver matriculado, ou contar com sua expressa
anuência se em turno diferente daquele.

Art. 2° Poderá o aluno, pelos mesmos motivos
previstos no art. 1° desta lei, requerer à escola que,
em substituição à sua presença na sala de aula, e
para fins de obtenção de freqüência, lhe seja assegu
rado que esta lhe seja dada em aula a ser ministrada
em outro dia e horário, apresentar trabalho escrito ou
qualquer outra atividade de pesquisa acadêmica de
terminados pela escola, observados os parâmetros
curriculares e o plano de aula do dia de ausência do
aluno.

Art. 3° O requerimento solicitando a aplicação
de verificação de aprendizado alternativo deverá ser
feito após a divulgação da data e horário da prova e
até 05 (cinco) dias da realização da mesma.

Art. 4° No que concerne à substituição da sua
presença na sala de aula, o requerimento deverá ser
feito até 05 (cinco) dias após a apresentação, pela es
cola, do calendário escolar anual ou semestral, se for
o caso.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Ao dispor sobre os direitos e as garantias funda
mentais do cidadão. a Constituição Federal estabele
ce, em seu Artigo 5° inciso VIII, que "ninguém será
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei". E determina ainda o mesmo Artigo 5° da Consti
tuição Federal, no inciso VI, a inviolabilidade da "liber
dade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas
liturgias".

Já o parágrafo 1°do Artigo 43 da Carta Magna as
segura competência às Forças Armadas para "atribuir
serviço alternativo aos que, em tempos de paz, após
alistados, alegarem imperativo de consciência, enten
dendo-se como talo decorrente de crença religiosa e de
convicção filosófica ou política, para se eximirem de ati
vidades de caráter essencialmente militar.

O que se buscou então, com tais determina
ções, foi assegurar ao cidadão o direito de prestar
serviço alternativo frente à obrigação que colide com
suas convicções - sejam elas religiosas, filosóficas
ou políticas.

Prevendo a possibilidade de ocorrência de mui
tas outras hipóteses, a Assembléia Nacional Consti
tuinte de 1988 sabiamente assegurou, no parágrafo



CAPíTULO VII
Da Administração Pública

TíTULO 11\
Da Organização do Estado

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1998

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regi
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Bra
sil seja parte.

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili
tares de internação coletiva;

VIII- ninguém será privado de direitos por moti
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independente
mente de censura ou licença.
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2° do Artigo 5°, a isonomia de tratamentos a essas si- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
tuações. Tal dispositivo estabelece que "os direitos e COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-
garantias expressos nesta Constituição não excluem CEDI
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte".

A presente propositura, originalmente apresen
tada na legislatura passada pelo então Deputado
Marcos Vinícius de Campos (PFl-SP), e arquivada
em obediência ao disposto no Artigo 105 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, está sendo
reapresentada agora por concordarmos inteiramente
com os seus objetivos.

A proposição tem como meta regulamentar situ
ações outras que, a exemplo do serviço militar, pos-
sam ensejar alegação de imperativo de consciência
por motivo de crença religiosa, filosófica ou política.
Especificamente, tratamos da situação dos Protes
tantes, dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Batistas
do Sétimo Dia, dos Judeus e de todos os seguidores
de outras religiões que guardam o período compreen
dido desde o pôr-do-sol da sexta-feira até o pôr-do-sol
do sábado em adoração divina. E que por isso, por se
guirem à risca as determinações das religiões que
professam, freqüentemente são vítimas de um dile
ma: cumprem as suas obrigações escolares e desres
peitam as suas crenças religiosas ou, de forma inver
sa, mantêm suas convicções religiosas com grandes
e graves prejuízos à sua formação intelectual e profis
sional?

Tanto de parte do legislador, quanto dos gover
nantes, a formação religiosa sempre foi objeto de
atenção e respeito. A lei das Diretrizes e Bases da
Educação (lDB), por exemplo, sancionada em 20 de
dezembro de 1996, estabelece no Artigo 33 que "o
ensino religioso, de matricula facultativa, constitui dis
ciplina dos horários normais das escolas públicas de
ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para
os cofres públicos, de acordo com as preferências
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáve
is...". E a própria Constituição Federal, ao prever a
prestação alternativa de obrigações, permite a coe
xistência dos preceitos religiosos e do aperfeiçoa
mento intelectual e/ou profissional.

Sendo assim, a presente proposta objetiva, por
tanto, regulamentar um direito implícito na legislação
brasileira - permitindo àqueles que, por convicções
religiosas, guardam um dia da semana para adoração
divina, possam continuar a fazê-lo sem prejuízo de
suas obrigações profissionais e escolares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Marcos Cintra, Deputado Federal (PLlSP).
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SEÇÃO IV
Das Regiões

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União po
derá articular sua ação em um mesmo complexo geo
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.

§ 1° lei complementar disporá sobre:
- as condições para interação de regiões em de

senvolvimento;
11 - a composição dos organismos regionais que

executarão, na forma da lei, os planos regionais, inte
grantes dos planos nacionais de desenvolvimento eco
nômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2° Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na forma da lei:

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino

CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO 111
Do Ensino Fundamental

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultati
va, é parte integrante da formação básica do cidadão
e constitui disciplina dos horários normais das esco
las públicas de ensino fundamental, assegurado o
respeito á diversidade cultural religiosa do Brasil, ve
dadas quaisquer formas de proselitismo.

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
9.475, de 22-7-1997.

§ 1° Os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a definição dos conteúdos do en
sino religioso e estabelecerão as normas para a habi
litação e admissão dos professores.

* § 1° Acrescido pela Lei nO 9.475, de
22-7-1997.

§ 2° Os sistemas de ensino ouvirão entidade ci
vil. constituída pelas diferentes denominações religio-

sas, para a definição dos conteúdos do ensino religio
so.

*§ 2° Acrescido pela Lei n° 9.475, de
22-7-1997.

Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamen
tai incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efeti
vo em sala de aula, sendo progressivamente amplia
do o período de permanência na escola.

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 10S. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas
as proposições que no seu decurso tenham sido sub
metidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem
em tramitação, bem como as que abram crédito suple
mentar, com pareceres ou sem eles, salvo as:

I - com pareceres favoráveis de todas as Comis
sões;

11- já aprovadas em turno único, em primeiro ou
segundo turno;

111- que tenham tramitado pelo Senado, ou dele
originárias;

IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procura

dor-Gerai da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desar

quivada mediante requerimento do Autor, ou Autores,
dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira
sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüen
te, retomando a tramitação desde o estágio em que
se encontrava.

Art. 106. Quando, por extravio ou retenção inde
vida, não for possível o andamento de qualquer pro
posição, vencidos os prazos regimentais, a Mesa fará
reconstituir o respectivo processo pelos meios ao seu
alcance para a tramitação ulterior.
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PROJETO DE LEI W 1.773, DE 1999
(Do Sr. Enio Bacci)

Justifica a ausência, nas atividades
escolares que ocorram no período com
preendido entre o pôr-do-sol de sexta-fei
ra até o pôr-do-sol de sábado, do estu
dante que comprovadamente for membro
da Igreja Adventista do 7" dia e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 1.410,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica justificada a ausência, nas ativida

des escolares que ocorram no período compreendido
entre o pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de
sábado, do estudante que comprovadamente for
membro da Igreja Adventista do 7° dia.

§ 1° Cabe a direção da escola, em conjunto
com os professores, propiciar alternativas que não
prejudique o estudante, no que diz respeito a pro
vas e trabalhos.

§ 2° Cabe ao estudante a obtenção dos conteú
dos ministrados neste período.

Art. 2° O Executivo Federal regulamentará a
presente lei, no prazo de 90 (noventa) dias, após a
sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

A Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso
VI, estabelece a inviolabilidade de liberdade de cons
ciência e de crença...

Amparado, este projeto de lei visa garantir o di
reito ao culto, a crença, respeitando o dogma da Igre
ja Adventista do 7° dia, sem prejudicar o aluno mem
bro adventista.

Sala das Sessões, 29 de novembro de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

PROJETO DE LEI N° 2.178, DE 1999
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Dispõe sobre a aplicação de provas
e a atribuição de freqüência a alunos im
possibilitados de comparecer à escola
por motivos de liberdade de consciência
e de crença religiosa.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 1.410,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É assegurado ao aluno, por motivo de li

berdade de consciência e de crença religiosa, reque
rer à escola em que esteja regularmente matriculado
seja ela pública ou privada, e de qualquer nível de en
sino, que lhe sejam aplicadas provas em dias são co
incidentes com o período de guarda religiosa.

Parágrafo único. A escola fixará data alternativa
para a realização da obrigação acadêmica, que deve
rá coincidir com o período ou turno em que o aluno es
tiver matriculado, ou contar com sua expressa anuên
cia se em turno diferente daquele.

Art. 2° Poderá o aluno, pelos mesmos motivos
previstos no Art. 1° desta lei, requerer à escola que,
em substituição à sua presença na sala, e para fins de
obtenção de freqüência, lhe seja assegurado que
esta lhe seja dada em aula a ser ministrada em outro
dia e horário, apresentar trabalho escrito ou qualquer
outra atividade de pesquisa acadêmica determinados
pela escola, observados os parâmetros curriculares e
o plano de aula do dia de ausência do aluno.

Art. 3° Os requerimentos apresentados à escola
nostermos desta lei, serão obrigatoriamente deferidos.

§ 1° O requerimento solicitando a aplicação de
verificação de aprendizado alternativo deverá ser fei
to após a divulgação da data e horário da prova em
até 5 (cinco) dias de realização da mesma.

§ 20 No que concerne à substituição da sua pre
sença na sala de aula, o requerimento deverá ser feito
até 5 (cinco) dias após a apresentação, pela Escola,



Justificação

A Constituição Federal, ao dispor sobre os Direi
tos e Garantias Fundamentais do cidadão, estabele
ceu em seu artigo 5°, inciso VIII, que "ninguém será
privado de direitos por motivos de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar
para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei".

Ainda no mesmo artigo 5°, o inciso VI assegura
a inviolabilidade da "liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e as suas liturgias".

Não por outra razão, o parágrafo 1° do art. 143
da Carta Magna assegura competência às Forças
Armadas para "atribuir serviço alternativo aos que,
em tempo de paz, após alistados, alegarem imperati
vo de consciência, entendendo-se como talo decor
rente de crença religiosa e de convicção filosófica ou
política, para se eximirem de atividades de caráter es
sencialmente militar".

O § 1° do art. 143 é apenas uma situação que
buscou o Constituinte assegurar ao cidadão, qual
seja, o direito de prestar serviço alternativo frente à
obrigação que colide com suas convicções, sejam
elas religiosas, filosóficas ou políticas.

Prevendo a possibilidade de ocorrência de mui
tas outras hipótese, o Constituinte, sabiamente, asse
gurou, no § 2° do art. 5° a isonomia de tratamentos a
essas situações. Tal dispositivo assim estabelece: "os
direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípi
os por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja parte".

O objetivo da presente propositura é regulamentar
situações outras que, a exemplo do serviço militar, pos
sam ensejar também alegação do imperativo de cons
ciência por motivo de crença religiosa, filosófica ou polí
tica. Tratamos, especificamente, da situação dos protes
tantes, por exemplo dos Adventistas do Sétimo Dia, ju
deus e outras religiões, que guardam o período compre
endido desde o pôr-do-sol da sexta-feira até o pô-do-sol
do Sábado, em adoração divina. Por essa razão, eles
freqüentemente vêem-se frente a um dilema: cumprem
suas obrigações escolares e desrespeitam suas cren-
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do calendário escolar anual ou semestral, se for o ças religiosas ou, de forma inversa, mantêm suas can-
caso. vicções religiosas mas com grandes prejuízos a sua for-

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- mação intelectual e profissional.
blicação. A formação religiosa sempre foi objeto de aten-

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. ção tanto do legislador dos governantes deste País.
Tanto é assim que a recém sancionada Lei das Dire
trizes e Bases da Educação, a LDB (Lei n° 9.394, de
20-12-96), manteve, em seu art. 53, essa tradição.
Estabeleceu esse artigo que "o ensino religioso, de
matrícula facultativa, constitui dos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental, sendo
oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acor
do com as preferências manifestadas pelos alunos ou
por seus responsáveis.. :' Vê-se, assim, que não só a
tradição da formação religiosa foi mantida na atual
LDB, mas também o respeito à crença religiosa.

A Constituição de 1988 veio a permitir a coexis
tência desses dois objetivos: a obediência aos precei
tos religiosos e o aperfeiçoamento intelectual e profis
sional. Ao prever a prestação alternativa de obriga
ções possibilitou que, no caso presente, a aferição da
freqüência do aluno, no período em que menciona,
seja substituída a sua presença física em sala de aula
no dia e horário de guarda religiosa pela freqüência
em outro dia e horário e pela realização de trabalho
ou pesquisa indicada pela escola. Se uma determina
da prova ou exame recair no período mencionado,
também e facultado ao aluno requerer sua realização
em data diversa.

A necessidade de regulamentar a matéria tem
justificativa mais uma vez na Lei n09.394/96 (LDB). O
inciso I do art. 24 fixa a carga horária mínima anual de
oitocentas horas e o inciso VI do mesmo artigo exige
freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento)
do total de horas letivas para aprovação. Corre-se,
ainda, o risco de a carga horária de determinada dis
ciplina ficar concentrada nos dias em que o aluno, por
dever religioso, guarda para adoração divina. Por
essa razão, caso o aluno resolva manter suas convic
ções religiosas, sem o amparo de dispositivo legal
que permita a prestação alternativa de obrigação, fa
talmente será reprovado, por falta de freqüência.

A presente proposta é de iniciativa do ilustre De
putado Federal Marcos Vinícius de Campos, apresen
tada na 5üa Legislatura da Câmara dos Deputados e
tem por objetivo permitir àqueles que, por convicções
religiosas, guardam um dia da semana para adoração
divina possam, continuar a fazê-lo, sem prejuízo de
suas obrigações profissionais e escolares.

Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. 
Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal, SP.



CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA paz, após alistados, alegarem, imperativo de cons-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - ciência, entendendo-se como tal o decorrente de

CEDI crença religiosa e de convicção filosófica ou política,
para se eximirem de atividades de caráter essencial
mente militar.

§ 2° As mulheres e os eclesiásticos ficam isen
tos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, su
jeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distin
ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de
crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;

VII- é assegurada, nos termos da lei, a presta
ção de assistência religiosa nas entidades civis e mili
tares de internação coletiva;

VIII- ninguém será privado de direitos por moti
vo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obriga
ção legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

§ 2° Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regi
me e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Bra
sil seja parte.

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPíTULO 11
Das Forças Armadas

Art. 143. O serviço militar e obrigatório nos ter
mos da lei.

§ 1° Às Forças Armadas compete, na forma da
lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino

CAPíTULO II
Da Educação Básica

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 24. A educação básica, nos níveis funda
mentai e médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:

I - a carga horária mínima anual será de oito
centas horas, distribuídas por um mínimo de duzen
tos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver:

VI - o controle de freqüência fica a cargo da es
cola, conforme o disposto no seu regimento e nas
normas do respectivo sistema de ensino, exigida a
freqüência mínima de setenta e cinco por cento do to
tal de horas letivas para aprovação;

CAPíTULO IV
Da Educação Superior

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são as
seguradas ás universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cur
sos e programas de educação superior previstos nes
ta lei, obedecendo às normas gerais da União e,
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;



11 - Voto do Relator

Sem insistir na inconstitucionalidade das propo
sições ora analisadas, devido à laicidade do estado
brasileiro e, portanto, sua neutralidade em relação às
diversas seitas e religiões - assunto de alçada da
egrégia Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação - há que se observar, também, que ferem o
princípio da descentralização do ensino, contemplada
em diferentes dispositivos da Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

É evidente que a descentralização, no caso, im
plica a decisão local quanto ao horário e dias das au
las. Neste particular deve ser lembrado o § 2° do art.
23, que estipula que o "calendário escolar deverá
adequar-se ás peculiaridades locais".

Tal preceito responde às mais modernas diretri
zes pedagógicas, como, também, aos mais altos inte
resses da cidadania. Contrariá-lo seria, de outra for
ma, inconstitucional, uma vez que a Carta Magna, no
seu art. 211, distribui as responsabilidades pela edu
cação entre as diferentes instâncias federativas, de
forma tal que não cabe à União legislar sobre a orga
nização do ensino básico.

Podendo escolher os dia de provas e de aulas,
as escolas ficam capacitadas a responder, de manei
ra ágil, às demandas do meio social que as cerca.
Logo, em comunidades onde inexista uma pressão de
igrejas e indivíduos, no sentido de se evitar exames e
aulas no Sábado, as escolas não precisam fazê-lo.
Onde houver uma efetiva pressão comunitária neste
sentido, elas, certamente, o farão. A questão, portan
to, esta afeta ao plano comunitário, não consistindo
em conteúdo pertinente à lei federal.

É assim, no município ou até, na própria escola
que será assegurado o direito previsto no art. 33 da
LDB que deixa evidente que as escolas devem ofere
cer o ensino religioso "....sem ônus para os cofres pú
blicos, de acordo com as preferências manifestadas
pelo seus alunos ou por seus responsáveis...."

Com efeito, não há como se garantir o direito de
não se realizar exames e aulas regulares, no Sábado,
sem se pensar em abrir exceção para todas as dema
is atividades humanas realizadas neste dia. Haveria,
para tanto, a necessidade de uma enorme reorgani
zação das atividades sociais e do estado, o que refor
ça a validade da democrática solução, caso a caso,
pelas instituições e poderes locais.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

I - Relatório

O projeto de lei principal objetiva assegurar aos
alunos Adventistas do Sétimo Dia e de outras deno
minações religiosas que guardam o Sábado como
Dia Santo, o direito de receber, em outro dia da sema
na, aulas e provas que nele se realizam.

O apensado de autoria do nobre Deputado Enio
Bacci torna a filiação à Igreja Adventista do Sétimo
Dia, e apenas a esta, razão para justificativa de au
sência nas atividades escolares desenvolvidas du
rante o Sábado. Obriga, ainda, a direção da escola a
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11- fixar os currículos dos seus cursos e progra- oferecer alternativas ao estudante, para que não fique
mas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; este prejudicado, "no que diz respeito a provas e tra-

111 - estabelecer planos, programas e projetos balhos".
de pesquisa científica, produção artística e atividades
de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a
capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regi
mentos em consonância com as normas gerais ati
nentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar planos, programas e

projetos de investimentos referentes a obras, serviços
e aquisições em geral, bem como administrar rendi
mentos conforme dispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e
nos respectivos estatutos;

X - receber subvenções, doações, heranças, le
gados e cooperação financeira resultante de convêni
os com entidades públicas e privadas.

Parágrafo único. Para garantir a autonomia didá
tico-científica das universidades, caberá aos seus co
legiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos re
cursos orçamentários disponíveis, sobre:

1- criação, expansão, modificação e extinção de
cursos;

11 - ampliação e diminuição de vagas;
111 - elaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das ativida

des de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - planos de carreira docente.



"Art. 60 ..
§ 4° Não será objeto de deliberação a

proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direito, secreto, universal e

periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais."

Claro nos parece que os projetos em comento
ferem a base dos direitos individuais, insculpida no
caput do art. 5°, da Carta Política, in verbis:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garan
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direi
to à vida, à liberdade, à igualdade, à segu
rança e à propriedade, nos termos seguin
tes." (grifamos)

As propostas em tela têm por base a distinção
entre os religiosos que guardam o domingo e os que
não guardam o domingo. Tal distinção é inadmitida
pelo sistema constitucional brasileiro, pelo que pere
cem os projetos em questão, por afrontarem o princí
pio magno da igualdade.

No mérito, melhor sorte não merecem os pro
jetos em epígrafe. Embora sensíveis à intenção
dos proponentes, não podemos com eles concor
dar. A uma, por não aceitarmos discriminação. A
duas, porquanto a vida rege-se pelo andar do sen
so comum. A Constituição Federal manda que o
descanso semanal remunerado dê-se, preferenci
almente, aos domingos (art. 7°, XV). Passar-se-ia,
eventualmente, a exigir-se de um professor que
guarda os domingos nele se apresentasse para
aplicar prova, ou a um mestre muçulmano que
aplicasse exame em uma sexta-feira, ressurgindo
o problema que as proposições em análise bus
cam solver.

Quanto à juridicidade, nenhum reparo há a
opor, bem assim em relação à técnica legislativa.

Assim, em face de vício insanável, votamos
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°
1.410, de 1999 e, no mérito, pela sua rejeição, bem
assim em relação aos seus apensos, os Projetos de
Lei n° 1.773/99 e 2.178/99.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2001 . - Depu
tado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

11- Voto do Relator
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Por essas razões, nosso parecer é desfavorável Por outro lado, diz a Constituição Federal, em
ao projeto principal e ao apensado. seu art. 60, § 4°, I a IV, in verbis:

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999.
Deputado Átila Lira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani
memente, pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.410/99,
e do Projeto de Lei n° 1.773/99, apensado, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Maria Elvira, Presidenta; Celcita Pinheiro e Marisa
Serrano, Vice-Presidentas; Ademir Lucas, Átila Lira,
Eduardo Seabra, Esther Grossi, Fernando Marroni,
Flávio Arns, Gastão Vieira, José Melo, Luis Barbosa,
Norberto Teixeira, Osvaldo Biolchi, Oliveira Filho, Pe
dro Wilson e Walfrido Mares Guia.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 1999. 
Deputada Maria Elvira, Presidenta.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Em relação aos aspectos sobre os quais deve
esta Comissão se manifestar, estão obedecidos, nos
projetos em exame, os requisitos constitucionais rela
tivos à competência legislativa da União (art. 22,
XXIV, CF) às atribuições do Congresso Nacional (art.
48, caput, CF) e à iniciativa, neste caso, ampla e não
reservada (art. 61, caput).

I - Relatório

O presente projeto de lei, de autoria do Deputa
do Marcos Cintra, visa a dispor sobre a aplicação de
provas e a atribuição de freqüência a alunos impossi
bilitados de comparecer à escola, por motivos de li
berdade de consciência e crença religiosa.

Ao projeto principal, foram apensados os Proje
tos de Lei nOs 1.773/99 e 2.178/99, por tratarem de
matéria análoga e conexa.

Enviados à Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, os PL nOs 1.410/99 e 1.773/99 receberam
parecer pela rejeição, nos termos do voto do relator,
Deputado Átila Lins.

A matéria foi, então, distribuída para a Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, que deve
dar parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, como dispõe o Regimento Inter
no, art. 139,11, c.

É o relatório.
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I - Relatório

PARECER VENCEDOR

O Projeto, conforme epígrafe, obriga os postos
revendedores de combustíveis automotivos a exibi
rem cartazes, advertindo sobre o uso de telefones ce
lulares nesses estabelecimentos. Segundo o autor,
em sua justificação, a emissão eventual de uma faís
ca a partir de um celular pode levar a situações de pe
rigo em postos de gasolina.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias aprovou o Projeto por unanimi
dade.

É o relatório.

11- Voto do Relator

O Projeto de Lei n° 1.894, de 1999, é inconstitu
cional.

Obrigar os postos de gasolina a exibirem carta
zes de advertência, sem que estejam comprovados os
riscos de uso do celular em postos de gasolina é evi
dente vício de discricionariedade legislativa, para reto
marmos a terminologia de Canotilho. Aliás, este em
seu clássico Constituição Dirigente e Vinculação do
Legislador (Coimbra, Editora, 1994, p. 263), afirma
que: (...) sempre se deverá considerar que a legitimida
de substancial das leis não dispensa a averiguação
dos pressupostos justificativos, dos motivos primários
invocados e dos resultados obtidos, como elementos
vinculados da validade das normas legais".

Considerando a evidente inconstitucionalidade
do Projeto, deixo de examiná-lo quanto aos demais
aspectos.

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 16-8-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000. - Sérgio
Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 1.894-B, DE 1999
(Do Sr Luiz Bittencourt)

Obriga os postos revendedores de
combustíveis automotivos a exibirem car
tazes de advertência sobre o perigo do
uso de telefones celulares nesses estabe
lecimentos; tendo pareceres: da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias, pela aprovação (Relator: Depu
tado Inácio Arruda); e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
inconstitucionalidade, contra o voto do
Deputado Alceu Collares (Relator: Fernan
do Coruja).

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

'Projeto inicial publicado no OCO de 3-8-00
(Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias publicado no OCO de 3-8-00)

111 - Parecer da Comissão - parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda- - voto em separado
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani- COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
memente pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
rejeição o Projeto de Lei n° 1.41 0-A/99 e dos de nOs
1.773/99 e 2.178/99, apensados, nos termos do Pare- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
cer do Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho.

Participaram da votação os Senhores Deputados PROJETO DE LEI N° 1.894-A/99
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e Osmar
Serraglio, Vice-Presidentes, Alceu Collares, Aldir Ca
bral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Coriolano Sales,
Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmar Moreira, Fer
nando Coruja, Geraldo Magela, IOOio Rosa, Jaime Mar
tins, José Antonio Almeida, José Dirceu, José Genoíno,
José Roberto Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Mar
cos Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Murilo
Domingos, Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Lan
dim,paulo Magalhães, Sérgio Carvalho, Vicente Arru
da, Atila Lins, Cleonâncio Fonseca, Domiciano Cabral,
Dr. Benedito Dias, Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo
Alcântara, Luis Barbosa, Mauro Benevides, Nelo Rodol
fo, Odílio Balbinotti, Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Ro
berto Balestra e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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Ante o exposto, voto pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n° 1.894, de 1999.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Fernando Coruja, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra o voto do Deputado Alceu Collares, pela in
constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.894-A/99,
nos termos do Parecer do Deputado Fernando Coru
ja, designado Relator do vencedor. O parecer do De
putado Alceu Collares passou a constituir voto em se
parado.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Augusto Farias, Bis
po Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando Gonçal
ves, Gerson Peres, Jaime Martins, José Antonio
Almeida, José Dirceu, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Murilo Domingos, Nelson Marchezan, Nelson Otoch,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato Vianna, Ro
land Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Zulaiê
Cobra, Anivaldo Vale, Ary Kara, Atila Lins, Cleonâncio
Fonseca, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Mauro Bene
vides, Nelo Rodolfo, Orlando Fantazzini, Osvaldo
Reis, Reinaldo Gripp, Wagner Salustiano e Wilson
Santos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I - Relatório

Como indica a ementa, o projeto em exame trata
da obrigatoriedade de exibição de cartazes de adver
tência' pelos revendedores de combustíveis automo
tivos, sobre a perigo do uso de telefones celulares
nesses estabelecimentos.

Prevê, também, a fixação em locais de fácil visu
alização e impressão que permita fácil leitura.

Dispõe, mais, sobre as penalidades de adver
tência e multa.

Examinado na Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, foi aprovado, unani
memente.

Vem, agora, a esta Comissão para que se pro
nuncie sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a
técnica legislativa, nos termos regimentais.

11- Voto

A matéria é da competência da União e se inse
re nas atribuições do Congresso Nacional. Não há re
serva de iniciativa.

Há, no projeto, alguns senões referentes à cons
titucionalidade e à técnica legislativa, que autorizam
algumas alterações no seu texto.

Pelo exposto, opinamos pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa, na forma do
Substitutivo em anexo, do PL n° 1.894/99.

Sala da Comissão, 1° de agosto de 2001. 
Deputado Alceu Collares, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Obriga os postos revendedores de
combustíveis automotivos a exibirem carta
zes de advertência sobre o perigo do uso
de telefones celulares nesses estabeleci
mentos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória a exibição de cartazes de

advertência, nos postos revendedores de combustí
veis automotivos, alertando sobre os riscos da utiliza
ção de telefones celulares nesses estabelecimentos.

Parágrafo único. Os cartazes de advertência
mencionados no caput deste artigo deverão ser afi
xados em locais de fácil visualização, estar compos
tos em caracteres tipográficos de dimensões que per
mitam sua fácil leitura e dispor de iluminação que per
mita sua leitura no horário noturno.

Art. 2° O descumprimento ao disposto no artigo
anterior sujeitará os infratores a advertência por es
crito e multa equivalente a mil vezes a expressão mo
netária da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) e, em
caso de reincidência, à aplicação de multa em dobro
e da suspensão das atividades do estabelecimento
até o cumprimento das exigências desta lei.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor sessenta dias
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1° de agosto de 2001. 
Deputado Alceu Collares, Relator.

*PROJETO DE LEI N° 2.672-B, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 512/99

Denomina "Rodovia Luiz Carlos
Prestes" o trecho que especifica da rodo
via BR-020, e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Viação
e Transportes, pela aprovação (relator:
Deputado Pedro Chaves); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,



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 nO 2.672-A/00,
nos termos do parecer do Relator, Deputado José
Genoíno.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Corio
lano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, José Antonio Almeida, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Mar
chezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Átila Lins, Cleonân
cio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Balbi
notti, Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Roberto Balestra
e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.050-B, DE 2000
(Do Sr. Antonio Jorge)

Torna obrigatória a impressão, em
todas as contas de energia elétrica, do
número do telefone de atendimento da
Ouvidoria da Agência Nacional de Ener
gia Elétrica (ANEEL); tendo pareceres da
Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, pela aprova
ção deste e pela rejeição da emenda
apresentada na Comissão (Relator:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.672-A/OO

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 16-8-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2000, - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o
Projeto Lei n° 2.672-A, de 2000, do Senado Fede
ral, que objetiva conferir ao trecho da rodovia
BR-020 situado entre a capital federal e a cidade
goiana de Formosa o nome de "Rodovia Luiz Car
los Prestes". Para efeito de sinalização e informa
ções visuais, a proposta prevê a admissão da ex
pressão abreviada "Via Prestes".

Fundamenta-se o projeta na necessidade de
ser prestada justa e devida homenagem à figura his
tórica de Luiz Carlos Prestes.

O projeto recebeu aprovação unânime da
Comissão de Viação e Transportes em 28 de ju
nho de 2000 e encontra-se nessa Comissão para
a análise da constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.

É o relatório.
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pela constitucionalidade, juridicidade e 11 - Voto do Relator
técnica legislativa (relator: Deputado Quanto aos aspectos sobre os quais deve esta
José Genoíno). Comissão se pronunciar, nada tenho a opor, pois es-

(Às Comissões de Viação e Transpor- tão obedecidos os preceitos constitucionais no que
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda- diz respeito à competência legislativa da União, às
ção (Art. 54) - Art. 24, 11) atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade

• Projeto inicial publicado no OCO de 1-4-00 da iniciativa concorrente.
- Parecer da Comissão de Viação e Transportes publica-

do no OCO de 29-6-00 Diante do acima exposto, votamos PELA
CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA DO PROJETO DE LEI N°
2.672-A, DE 2000.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. 
Deputado José Genoíno, PT/SP.

'" - Parecer da Comissão
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Deputado Luiz Bittencourt); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção; pela constitucionalidade, juridicida
de e técnica legislativa (relator: DEP.
IÉDIO ROSA).

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

* Projeto inicial publicado no OCO de 26/5/00
- Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias publicado no OCO de 19/10/00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.0S0-AlOO

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 5/12/00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre
Deputado ANTONIO JORGE, tem por escopo tornar
obrigatória a impressão do número do telefone de
atendimento da Ouvidoria da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), em todas as contas de
prestação de energia elétrica do País.

Determina que o número do telefone referido
deverá ser colocado em local de destaque, de manei
ra a permitir a fácil visualização por parte dos consu
midores.

Por fim, estabelece multa às concessionárias
dos serviços públicos de energia elétrica que des
cumprirem o disposto na lei, equivalente a vinte Uni
dades Fiscais de Referência (UFIR) por conta em que

não constem as informações requeridas, estipulan
do-se a cobrança em dobro em caso de reincidência.

Em sua justificação, o nobre autor ressalta que
"muitas vezes, ao serem lesados em seus direitos, os
consumidores brasileiros não apresentam reclama
ções, não por serem conformistas ou acomodados,
mas simplesmente por não saberem a quem devem
dirigir-se para fazerem suas queixas".

Acredita que a proposição está "oferecendo a
todos os brasileiros não apenas um meio para aju
dá-los a encontrar um canal apropriado para apresen
tarem suas reclamações e sugestões, como também
criando um mecanismo que estimule nossa popula
ção a auxiliar o Governo a defender os direitos dos
consumidores e, finalmente, fortalecendo a noção de
cidadania em nosso País."

A matéria é de competência conclusiva das co
missões. Foi apreciada, primeiramente, no mérito,
pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias que a aprovou.

Decorrido o prazo regimental neste Órgão Téc
nico, não foram apresentadas emendas.

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 do Projeto de Lei n°
3.050, de 2000.

O projeto atende aos requisitos constitucionais
formais relativos à competência legislativa da União,
às atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa
parlamentar. Também foram respeitadas as demais
normas constitucionais de cunho material.

No que se refere ao aspecto de juridicidade,
há de se afirmar que o projeto foi elaborado em con
formidade com o ordenamento jurídico em vigor.

A técnica legislativa e a redação empregadas
no texto da proposição nos parecem acertadas, es
tando plenamente em acordo com o mandamento
da Lei Complementar n° 95, de 1998, que trata das
regras de elaboração das leis.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalida
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto
de Lei n° 3.050, de 2000.

É o parecer, smj.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 

Deputado lédio Rosa, Relator.
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11I - Parecer da Comissão - substitutivo adotado pela 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

d
3.050-A/OO,

nos termos do parecer do Relator, Deputado lédio
Rosa.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos, Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Corio
lano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, José Antonio Almeida, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Mar
chezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Atila Lins, Cleonân
cio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Balbi
notti, Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Roberto Balestra
e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.289-B, DE 2000
(Do Sr. De Velasco)

Dispõe sobre jogos de vídeo, tendo
pareceres da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, pela aprovação (relatora:
Deputado.. Marisa Serrano); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo (Re
lator: Deputado Bispo Rodrigues).

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

'Projeto inicialpublicado no OCO de 29/06/00
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

- publicado no OCO de 2/11/00

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.289/00

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 5/12/00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.289, de 2000, de autoria do
ilustre Deputado De Velasco, pretende tornar defeso o
acesso e a comercialização de jogos de vídeo que in
centivam a violência, porque dão ao jogador a impres
são de ser o autor ou o co-autor de atos agressivos.

A proposição foi submetida ao juízo das Comis
sões de Educação, Cultura e Desporto e de Constitui
ção, Justiça e de Redação, esta, para os fins do art.
54 c.c. o art. 24, 11, do RICD.

Da primeira comissão, de mérito, mereceu apro
vação, nos termos do voto do Relator, sem receber
qualquer emenda e, nesta fase, encontra-se sob deli
beração da CCJR, para exame de sua legalidade, ju
ridicidade, regimentalidade e técnica legislativa e re
dacional.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Sem adentrar no mérito da proposição em exa
me, muito bem tratado no voto do relator da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, consigno que,
quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao seu trâ
mite regular nesta Casa, o projeto de lei em epígrafe
observa as exigências para o seu regular processa
mento.

Com efeito, a par de competir a qualquer mem
bro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal ou do Congresso Nacional a iniciativa
legisl~tiva sobre a matéria da proposição em questão
(ex VI art. 61, caput, da CF), essa não conflita com
quaisquer princípios ou disposições da Constituição
da República, estando, ainda, em perfeita adequação
com o ordenamento infraconstitucional vigente.
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Entretanto, quanto á técnica legislativa e redaci
onal com que foi elaborada, a proposição está a me
recer reparos, o que se fará, via substitutivo.

Em face ao acima exposto, voto pela constituci
onalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n03.289, de 2000, nos termos do subs
titutivo em anexo.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Depu
tado Bispo Rodrigues, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.289, DE 2000

Dispõe sobre os jogos de vídeo e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica proibida a comercialização, em
todo o território nacional, de jogos de vídeo ou simi
lares que incentivem a violência contra a coisa, ani
mai ou pessoa, nos quais o jogador se situe na posi
ção de autor ou co-autor da ação, representada por
braços ou mãos que empunham as armas ou aces
sórios que fazem parte do jogo.

Art. 2° Os estabelecimentos de acesso ao pú
blico que possuem em funcionamento máquinas de
jogos eletrônicos que se enquadrem nas vedações
previstas no art. 1°, deverão desativar esses equipa
mentos ou trocar a sua programação, adequando-a
ao estabelecido por esta lei.

Art. 3° A violação do disposto nesta lei implica
rá as seguintes sanções:

I - multa no valor correspondente ao dobro do
preço do equipamento;

11 - suspensão das atividades comerciais por
trinta dias em caso de reincidência; e

111 - encerramento das atividades do estabele
cimento na segunda reincidência.

Art. 4° Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Depu
tado Bispo Rodrigues, 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, com substitutivo, do Projeto de
Lei n° 3.289-A/00, nos termos do Parecer do Rela
tor, Deputado Bispo Rodrigues.

Participaram da votação os Senhores Depu
tados Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho

e Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Colla
res, Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues,
Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio
Cruz, Edmar Moreira, Fernando Coruja, Geraldo
Magela, lédio Rosa, Jaime Martins, José Antonio
Almeida, José Dirceu, José Genoíno, José Rober
to Batochio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos
Rolim, Mendes Ribeiro Filho, Moroni Torgan, Muri
lo Domingos, Nelson Marchezan, Ney Lopes,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Sérgio Carvalho,
Vicente Arruda, Átila Lins, Cleonâncio Fonseca,
Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias, Freire Júni
or, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis Barbosa,
Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Balbinotti,
Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Roberto Balestra e
Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Dispõe sobre os jogos de vídeo e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica proibida a comercialização, em
todo o território nacional, de jogos de vídeo ou simi
lares que incentivem a violência contra a coisa, ani
mai ou pessoa, nos quais o jogador se situe na posi
ção de autor ou co-autor da ação, representada por
braços ou mãos que empenham as armas ou aces
sórios que fazem parte do jogo.

Art. 2° Os estabelecimentos de acesso ao pú
blico que possuem em funcionamento máquinas de
jogos eletrônicos que se enquadrem nas vedações
previstas no art. 1°, deverão desativar esses equipa
mentos ou trocar a sua programação, adequando-a
ao estabelecido por esta lei.

Art. 3° A violação do disposto nesta lei implica
rá as seguintes sanções:

I - multa no valor correspondente ao dobro do
preço do equipamento;

11 - suspensão das atividades comerciais por
trinta dias em caso de reincidência; e

111- encerramento das atividades do estabeleci
mento na segunda reincidência.

Art. 4° Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a sua publicação.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.



- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

Inscreve o nome de Plácido de Cas
tro no "Livro dos Heróis da Pátria"; ten
do pareceres: da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, pela aprovação (rela
tora: Deputada Iara Bernardi); e da Co
missão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridi
cidade e técnica legislativa (relator: De
putado Nelson Pellegrino).

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

* Projeto inicial publicado no DCD de 30-6-00
- Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

publicado no OCO de 30-11-00
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*PROJETO DE LEI N° 3.364-B, DE 2000 No parecer de autoria do Senador Agnelo Alves,
(Do Senado Federal) aprovado pela Comissão de Educação do Senado

PLS N° 56/00 Federal, figuram as razões ensejadoras da pretendi
da homenagem. Transcrevem-se, por oportuno, os
seguintes tópicos desse parecer:

"Na justificação, o ato em comento relaciona os
atos de bravura que pontuam a biografia de Plácido
de Castro, gaúcho de nascimento, que lutou de mane
ira destemida em favor da preservação da fronteira
brasileira, na região acreana. Por não se conformar
com a ascendência política da Bolívia sobre o Acre e
ao perceber a intenção de usurpamento sugerida
pela movimentação internacional em relação ao látex
- considerado então o ouro negro da Amazônia -, o
militar liderou a organização de forças especiais em
defesa da fronteira acreana, no início deste século.

A justificação ressalta, ainda, que a manutenção
do Acre dentro dos limites do território brasileiro se
deve à luta empreendida por Plácido de Castro."

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião realizada em 29 de novembro de 2000,
aprovou, unanimemente, o projeto, nos termos do pa
recer da Relatora, Deputada Iara Bernardi.

Findo o prazo regimental, não lhe foram apre
sentadas emendas nesta Comissão.

É o relatório.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.364/00
~

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 20-2-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de março de 2001. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

o presente projeto de lei, originário do Senado
Federal, visa a inscrever o nome de Plácido de Castro
no "Livro dos Heróis da Pátria", que se encontra no
Panteão da Liberdade e da Democracia, em Brasília.

A proposição vem a esta Casa Legislativa para
fins de revisão, nos termos do art. 65 da Constituição
Federal, após ser aprovado na Casa de origem.

11 - Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso 111, alínea a, do Re
gimento Interno, compete a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação o exame do projeto sob
os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e téc
nica legislativa.

À luz do ordenamento jurídico-constitucional,
não vislumbramos qualquer empecilho à normal tra
mitação do projeto, haja vista que a matéria nele trata
da se insere na competência legislativa da União e
não há reserva de iniciativa, podendo, assim, qual
quer membro do Congresso Nacional desencadear o
processo legislativo (arts. 24, VII, 48, caput, e 61, ca
put, da C.F.).

A técnica legislativa não merece reparos.
Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri

dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
3.364, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de março de 2001. 
Deputado Nelson Pellegrino, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou



I - Relatório

11- Voto do Relator

A esta Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação compete analisar a proposição quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e redação: nos termos do art. 32, inciso 111,
letra a, do Regimento Interno.

Trata-se de matéria formalmente pertinente à
competência legislativa da União - por envolver a al
teração de lei federal- e às atribuições do Congresso
Nacional, amparando-se formalmente nos artigos 21,
XXI, e 48, caput, ambos da Constituição Federal.

No que diz respeito ao conteúdo, entretanto, o
projeto vai de encontro ao previsto no art. 5°, inciso

O projeto de lei em epígrafe, originário do Sena
do Federal, pretende incluir no Sistema Rodoviário
Nacional, descrito no Anexo da Lei n° 5.917/73, que
aprovou o Plano Nacional de Viação, o trecho rodo
viário que menciona, hoje pertencente à rodovia
RO-133.

Na justificação que acompanhou o projeto
quando de sua apresentação à Casa de origem, ali
nhavam-se vários argumentos sobre a importância
para o desenvolvimento do Estado de Rondônia da
''federalização'' proposta para a rodovia, além de se
ressaltar o fato de a inclusão pretendida atender a
condição definida na Lei do Plano Nacional de Via
ção, qual seja, a de permitir conexões de caráter in
ternacional.

Distribuído para exame de mérito à Comissão
de Viação e Transportes, o projeto recebeu parecer
unânime daquele órgão técnico no sentido de sua
aprovação.

É o relatório.

*PROJETO DE LEI N° 3.429-B, DE 2000
(Do Senado Federal)

PLS N° 659/99

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator

- parecer da Comissão

Altera a Lei n° 5.917, de 10 de se
tembro de 1973, para incluirtrecho da ro
dovia RO-133 na Relação Descritiva das
Rodovias do Sistema Rodoviário Nacio
nal; tendo pareceres: da Comissão de Vi
ação e Transportes, pela aprovação (rela
tor: Deputado Almir Sá); e da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
pela inconstitucionalidade e injuridicida
de (relator: Deputado Zenaldo Coutinho).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 9-8-00
- Parecer da Comissão de Viação e Transportes publica

do no OCO de 7-6-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO
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unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 3.364-A/00, E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

nos termos do Parecer do Relator, Deputado Nelson TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Pellegrino.

Participaram da votação os Senhores Deputa- PROJETO DE LEI N° 3.429-A/00

dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi-
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares, mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Corio- pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi-
lano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmar dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela, lédio do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
Rosa, Jaime Martins, José Antonio Almeida, José Dir- emendas a partir de 20-6-01, por cinco sessões.
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Edu- Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi- ao projeto.
lho, Moroni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Mar- Sala da Comissão, 26 de junho de 2001. - Suely
chezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Santos e Silva Martins, Secretária Substituta.
Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Átila Lins, Cleonân
cio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Balbi
notti, Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Roberto Balestra
e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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XXIV, do texto constitucional, uma vez que, ao preten
der ''federalizar'' um bem atualmente pertencente ao
Estado de Rondônia - trecho da rodovia RO-1 33 - o
projeto na verdade promove uma desapropriação da
que�e bem, retirando-o do domínio do estado mas
sem obedecer aos requisitos fundamentais exigidos
pela Constituição para tanto: o procedimentoespecífi
co estabelecido em lei e o pagamento de justa e pré
via indenização em dinheiro.

O projeto não assume, é certo, esta natureza de
ato expropriatório: pelo contrário, determina a inclusão
da rodovia entre as demais de propriedade da União
como se se tratasse de mera opção do legislador ordi
nário manter o bem sob a administração estadual ou
federal. Ora, num sistema de repartição rígida de com
petências e responsabilidades entre os entes que
compõem a Federação, como o nosso, uma proposi
ção com essas características revela-se inconcebível.

O Estado de Rondônia, dentro da autonomia de
governo e de administração que lhe outorga o texto
constitucional, é o proprietário da rodovia em referên
cia, e seu domínio só poderia lhe ser retirado pelos
procedimentos convencionais de alienação - como
venda ou doação, dependentes de ato de sua vonta
de - ou mediante processo de desapropriação, desde
que obedecidos os trâmites constitucionais e legais.
Não é o caso, como se vê, do previsto no projeto em
referência, que além de flagrantemente inconstitucio
nal revela-se injurídico, promovendo a expropriação
de bem em desacordo com todo o ordenamento legal
vigente.

Em vista de todo o exposto, outro não pode ser o
nosso voto senão no sentido da inconstitucionalidade
e injuridicidade do Projeto de Lei n° 3.429, de 2000.

Sala da Comissão, 2 de Agosto de 2000. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade e injuridici
dade do Projeto de Lei n° 3.429-A/00, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Bispo Rodrigues, Corio
lano Sales, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Edmar
Moreira, Fernando Coruja, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, José Antonio Almeida, José Dir
ceu, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz Edu
ardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mendes Ribeiro Fi-

lho, Moron; Torgan, Murilo Domingos, Nelson Mar
chezan, Ney Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães,
Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Atua Lins, Cleonân
cio Fonseca, Domiciano Cabral, Dr. Benedito Dias,
Freire Júnior, Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Luis Bar
bosa, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo, Odílio Baibinot
ti, Osvaldo Reis, Ricardo Rique, Roberto Balestra e
Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.295-A, DE 2001
(Do Sr. Salatiel Carvalho)

Dispõe sobre a oferta e as formas
de afixação de preços de produtos e ser
viços para o consumidor, tendo parecer
da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação deste e do de
n° 4.396/01, apensado, com substitutivo
(Relator: Deputado Almeida De Jesus).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

-Projeto inicial publicado no OCO de 20/3/01
- Projeto apensado: PL nO 4.396/91 (OCO de 31/3/01)

PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

SUMÁRIO

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

tutivo
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.295/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação, na Ordem
do Dia das Comissões, de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 3/8/01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.



11-. Voto do Relator

Cabe-nos o exame da matéria sob o enfoque
estritamente econômico, a teor dos arts. 32, VI e 55
do Regimento Interno.

O que se pretende, em resumo, é erigir em nor
ma legal permissivos hoje existentes em portaria, e
que vêm sendo contestados por organizações de de
fesa do consumidor.

A eletrônica e a informatização tomaram conta
do mundo. Há uma tendência irreversível a apresen
tar todo tipo de informação por meio eletrônico. A 00
nalização desse meio obriga a todos os cidadãos,
mesmo aqueles com baixo nível de instrução, a adap
tar-se a esta tendência. Hoje, até mesmo os aposen
tados e pensionistas da Previdência Social recebem
seus benefícios por meio de cartões eletrônicos, e ha
bituam-se, pouco a pouco, a lidar com essa nova rea
lidade.

A informação eletrônica de preços e característi
cas não prejudica o consumidor, desde que este dis
ponha de mecanismos para a fácil aferição dos dados
que necessite conhecer. Tais mecanismos incluem a
disseminação de máquinas de consulta (inclusive nos
terminais de caixa) e a afixação clara e em local visí
vel (junto ao local de venda do produto) do preço ao
consumidor.

Por outro lado, a informação eletrônica tomou
bem menos demorado o processo de compra e paga
mento, possibilitando, concomitantemente, um maior
controle das vendas e dos impostos devidos pelas au
toridades fiscais. A marcação individual de preços,

I - Relatório
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Sala da Comissão, 10 de agosto 2001. - Apare- Em face do seu raciocínio é que pretende o au-
cida de Moura Andrade, Secretária. tor, grosso modo, promover o texto da Portaria Sunab

ao nível de norma legal, buscando, com isso, preser
var as vantagens auferidas pelos consumidores e
pelo Erário com a utilização da identificação eletrôni
ca de preços.

À proposição foi apensado o Projeto de Lei n°
4.396, de 2001, de autoria do ínclito Deputado Luiz
Bittencourt, que embora com o mesmo escopo e dis
positivos semelhantes, traz definição do que seja
"área de vendas" e estabelece sanções para o des
cumprimento da lei.

A matéria foi distribuída, pela ordem, às Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio; de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação, cabendo-nos a
Relatoria, neste Colegiado.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas às proposições.

É o relatório.

Submete-se ao exame desta Comissão a propo
sição epigrafada, que objetiva estabelecer regras
para a apresentação de produtos e seus preços nos
estabelecimentos comerciais.

O projeto divide em quatro as modalidades de
apresentação:

- para o comércio em geral, etiquetagem direta
nos produtos;

- em estabelecimentos onde o consumidor te
nha acesso direto ao produto, pela afixação de Códi
go Referencial ou Código de Barras, desde que haja
informação legível, junto aos itens expostos, relacio
nados a preço, descrição, peso e outras informações;

- se impraticável a afixação de preços, será
permitida a utilização de lista de preços e serviços es
crita de forma tal que facilite a compreensão pelo con
sumidor;

- disponibilização adicional de informações por
leitora ótica, nos estabelecimentos que possuam
equipamento específico.

Em sua justificativa, o autor, nobre Deputado Sa
latiel Carvalho, argumenta que, embora a legislação so
bre a matéria seja de cunho eminentemente estadual, o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), em seu art. 31, define uma norma geral de apre
sentação de produtos ao consumidor que vem gerando
divergentes interpretações, dai por que a necessidade
de uma normatização mais especifica.

A respeito, esclarece que, apesar da existência
de um normativo infralegal (portaria da Sunab de
1994, ainda em vigor) que, ao definir normas para a
apresentação de preços, reconhece a validade do
uso dos dispositivos eletrônicos, despacho exarado
em 1998 pelo Diretor do Departamento Nacional de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da
Justiça entendeu como necessária a especificação
individual dos preços dos produtos.

Afirma o ilustre autor que a diretriz citada com
prometeria todo o esforço feito pelo setor de comércio
varejista, em especial o segmento de auto-serviços,
no sentido de automatizar e informatizar os sistemas
de estoques e de preços, iniciativa que foi até mesmo
estimulada pelo Governo e cujos resultados se refle
tem num aumento sensível da velocidade de atendi
mento do consumidor, antes paralisado por horas em
filas diante dos caixas de supermercados, obrigados
a trabalhar com métodos arcaicos de identificação e
registro individuais de preços.



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.295101

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presiden
te determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo, a partirde 07-12-01 . Encerra
do o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 12 de dezembro 2001. 
Secretária Aparecido de Moura Andrade.

Complementação de Voto

Na reunião deste colegiado realizada no dia 12
de dezembro do corrente ano, tivemos a oportunida
de de ver nosso voto discutido com brilhantismo por
nossos pares. Desta discussão, que serviu para o
aprofundamento sobre o assunto, uma sugestão em
especial, apresentada pelo nobre Deputado Jairo

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

PROJETO DE LEI N° 4.295, DE 2001
(Apenso o Projeto de Lei n° 4.396, de 2001)

Dispõe sobre a oferta e a afixação
de preços de produtos e serviços para o
consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta Lei regula as condições de oferta e

afixação de preços de bens e serviços para o consu
midor.

Art. 2° São adm~idas as seguintes formas de afixa
ção de preços em vendas a varejo para o consumidor:

1- no comércio em geral, por meio de etiquetas
ou similares afixados diretamente nos bens expostos
à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço
à vista em caracteres legíveis;

11 - em auto-serviços, supermercados, hiper
mercados, mercearias ou estabelecimentos comerci
ais onde o consumidor tenha acesso direto ao produ
to, sem intervenção do comerciante, mediante a im
pressão ou afixação do preço do produto na embala
gem' ou a afixação de código referencial, ou ainda,
com a afixação de código de barras.

Parágrafo único. Nos casos de utilização de có
digo referencial ou de barras, o comerciante deverá
expor, de forma clara e legível, junto aos itens expos
tos, informação relativa ao preço à vista do produto,
suas características e código.

Art. 3° Na impossibilidade de afixação de preços
conforme disposto no artigo anterior, é permitido o
uso de relações de preços dos produtos expostos,
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especialmente naqueles estabelecimentos que co- bem como dos serviços oferecidos, de forma escr~a,

mercializam milhares de itens diversos, oneraria os clara e acessível ao consumidor.
custos, sendo esse ônus integralmente transferido ao Art. 4° Nos estabelecimentos que utilizem códi-
consumidor final, dada a pequena margem de lucro go de barras para apreçamento deverão ser ofereci-
que caracteriza esses estabelecimentos. dos equipamentos de leitura ótica para consulta de

Por todo o exposto, acreditamos que as iniciati- preço pelo consumidor, localizados na área de ven-
vas merecem apoio, quando analisadas do ponto de das e em outras de fácil acesso.
vista econômico. Todavia, percebemos que, embora § 1° O regulamento desta Lei definirá, para cada
tragam abordagem similar, ambas prevêem dispositi- tipo de estabelecimento, a área máxima que deverá
vos que deveriam ser aproveitados, motivo pelo qual ser atendida por cada leitora ótica.
resolvemos fundir as duas proposições no Substituti- § 2° Para os fins desta Lei, considera-se área de
vo anexo, com algumas adaptações de nossa lavra, vendas como aquela à qual os consumidores têm
especialmente quanto aos prazos de vigência e regu- acesso às mercadorias e serviços oferecidos para
lamentação. consumo no varejo, dentro do estabelecimento.

Nosso voto, pois, é pela aprovação dos Projetos Art. 5° No caso de divergência de preços para o
de Lei n° 4.295 e 4.396, ambos de 2001, na forma do mesmo produto entre os sistemas de informação de
substitutivo anexo. preços utilizados peJo estabelecimento, o consumidor

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. - pagará o menor dentre eles.
Deputado Alemeida de Jesus, Relator. Art. 6° O não atendimento às disposições desta

Lei sujeita o infrator às seguintes sanções, a serem
aplicadas pela autoridade fiscalizatória:

I - advertência;
11- na reincidência, multa de R$50,00 (cinqüen

ta reais) a R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por
infração, valores a serem corrigidos anualmente por
índice determinado em regulamento.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Almeida de Jesus.
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Carneiro, mereceu nossa especial atenção e acata- Art.2° São admitidas as seguintes formas de
mento, por contribuir para a melhor adaptabilidade da afixação de preços em vendas a varejo para o con-
norma legal às peculiaridades de cada estabeleci- sumidor;
mento comercial. I - no comércio em geral, por meio de etiquetas

Desta forma, resolvemos reformular o texto do ou similares afixados diretamente nos bens expostos
substitutivo por nós apresentado, de modo a incluir a à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço
alteração de redação sugerida por nosso ilustre par à vista em caracteres legíveis;
ao § 1° do art. 4° do referido substitutivo, na forma a 11- em auto-serviço, supermercados, hipermer-
seguir: cados, mercearias ou estabelecimentos comerciais

"§ 1° O regulamento desta Lei definirá, observa- onde o consumidor tenha acesso direto ao produto,
dos, dentre outros critérios ou fatores, o tipo e o tama- sem intervenção do comerciante, mediante a impres-
nho do estabelecimento e a quantidade e a diversida- são ou afixação do preço do produto na embalagem,
de dos itens de bens e serviços, a área máxima que ou a fixação do código referencial, ou ainda com a afi-
deverá ser atendida por cada leitora ótica. xação de código de barras.

Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do Art.?O O Poder Executivo regulamentará esta lei
Projeto de Lei n° 4.295, de 2001 , na forma do substi- no prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência.
tutivo por nós apresentado, com a alteração mencio- Art.8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
nada. blicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2001. - Plenário Profo Roberto Campos, 12 de dezem-
Deputado Almeida de Jesus, Relator. bro de 2001. - Deputado Marcos Cintra, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou una
nimemente o Projeto de Lei n° 4.295/2001, e o PL ri]
4.396/2001, apensado, com substitutivo, nos termos
do Parecer do relator, Deputado Almeida de Jesus,
que apresentou complementação de voto.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gabrielli, Ja
ques Wagner e Sérgio Barros, Vice-Presidentes; Alex
Canziani, Almeida de Jesus, Antônio do Valle, Divaldo
Suruagy, Edison Andrino, Emerson Kapaz, Enio Bac
ci, Jairo Carneiro, Jurandil Juarez, Léo Alcântara,
Márcio Fortes, Osório Adriano, Rubem Medina, Virgí
lio Guimarães e lila Bezerra, Titulares; Armando
Monteiro, Augusto Nardes, Elcione Barbalho, Lidia
Quinan e Luiz Fernando, Suplentes.

Plenário Profo Roberto Campos, 12 de dezem
bro de 2001. - Deputado Marcos Cintra, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 4.295, DE 2001
(Apenso o PL nlJ 4.396, de 2001)

Dispõe sobre a oferta e as formas
de afixação de preços de produtos e ser
viços para o Consumidor.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei regula as condições de oferta e afi

xação de preços de bens e serviço para o consumidor.

*PROJETO DE LEI N° 4.354-A, DE 2001
(Do Sr. Ricardo Ferraço)

Altera artigos da Lei n° 4.737, de 15
de julho de 1965 (Código Eleitoral), dis
pondo sobre o voto dos brasileiros resi
dentes no exterior, nas eleições presi
denciais, federais e distritais; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com emendas
(Relator: Deputado Custódio Mattos).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

'Projeto inicial publicado no OCO de 27-3-01

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

SUMÁRIO

- parecer do relator
- complementação de voto
- emendas oferecidas pelo relator (4)
- parecer da Comissão
- emendas adotadas pela Comissão (4)
Parágrafo único. Nos casos de utilização de có

digo referencial ou de barras, o comerciante deverá
expor, de forma clara e legível, junto aos itens expos
tos, informação relativa ao preço à vista do produto,
suas características e código.
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Art. 3° Na impossibilidade de afixação de preços
conforme disposto no artigo anterior, é permitido o
uso de relações de preços dos produtos expostos,
bem como dos serviços oferecidos, de forma escrita,
clara e acessível ao consumidor.

Art. 4° Nos estabelecimentos que utilizem códi
go de barras para apreçamento deverão ser ofereci
dos equipamentos de leitura ótica para consulta de
preço pelo consumidor, localizados na área de ven
das e em outras de fácil acesso.

§ 1° O regulamento desta lei definirá, observa
dos, dentre outros critérios ou fatores, o tipo e o tama
nho do estabelecimento e a quantidade e a diversida
de dos itens de bens e serviços, a área máxima que
deverá ser atendida por cada leitora ótica.

§ 2° Para os fins desta lei, considera-se área de
vendas como aquela à qual os consumidores têm
acesso às mercadorias e serviços oferecidos para
consumo no varejo, dentro do estabelecimento.

Art. 5° No caso de divergência de preços para o
mesmo produto entre os sistemas de informação de
preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor
pagará o menor dentre eles.

Art. 6° O não atendimento às disposições desta
lei sujeita o infrator às seguintes sanções, a serem
aplicadas pela autoridade fiscalizatória:

I - advertência;
" - na reincidência, multa de R$50,OO (cinqüen

ta reais) a R$250,OO (duzentos e cinqüenta reais) por
infração, valores a serem corrigidos anualmente por
índice determinado em regulamento.

Parágrafo único. Nos casos de utilização de có
digo referencial ou de barras, o comerciante deverá
expor, de forma clara e legível, junto aos tens expos
tos, informação relativa ao preço à vista do produto,
suas características e código.

Art. 3° Na impossibilidade de afixação de preços
conforme disposto no artigo anterior, é permitido o
uso de relações de preços dos produtos expostos,
bem como dos serviços oferecidos, de forma escrita,
clara e acessível ao consumidor.

Art. 4° Nos estabelecimentos que utilizem códi
go de barras para apreçamento deverão ser ofereci
dos equipamentos de leitura ótica para consulta de
preço pelo consumidor, localizados na área de ven
das e em outras de fácil acesso.

§ 1° O regulamento desta lei definirá, observa
dos, dentre outros critérios e fatores, o tipo e o tama
nho do estabelecimento e a diversidade de itens de
bens e serviços, a área máxima que deverá ser aten
dida por cada leitora ótica

§ 2° Para os fins desta lei, considera-se área de
vendas como aquela à qual os consumidores têm
acesso às mercadorias e serviços oferecidos para
consumo no varejo, dentro do estabelecimento.

Art. 5° No caso de divergência de preços para o
mesmo produto entre os sistemas de informação de
preços utilizados pelo estabelecimento, o consumidor
pagará o menor dentre eles.

Art. 6° O não atendimento às disposições desta
lei sujeita o infrator às seguintes sanções, a serem
aplicadas pela autoridade fiscalizatória:

I - advertência;
11- na reincidência, multa de R$50,OO (cinqüen

ta reais) a R$250,OO (duzentos e cinqüenta reais) por
infração, valores a serem corrigidos anualmente por
índice determinado em regulamento.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

Pretende o projeto de lei em epígrafe, de iniciati
va do nobre Deputado Ricardo Ferraço, por meio de
modificações no Código Eleitoral, permitir o voto de
brasileiros residentes no exterior não somente nas
eleições presidenciais, como atualmente ocorre, mas
também nas eleições federais e distritais.

Conforme a justificação, o Autor deparou-se
com duas dificuldades ao elaborar a proposição. A
primeira, de ordem técnica, residiu no fato de o siste
ma eletrônico adotado no País rejeitar o voto de elei
tores estranhos à respectiva seção eleitoral. A segun
da, de natureza constitucional, referiu-se à cláusula
pétrea do sigilo do voto, diante da possibilidade de
poucos eleitores sufragarem candidatos da mesma
circunscrição eleitoral.

O Autor buscou, então, afastar tais óbices per
mitindo o voto, nessas circunstâncias, apenas àque
les que venham a requerer ou a transferir suas inscri
ções como eleitor para a 1a Zona Eleitoral do Distrito
Federal.

O Projeto foi distribuído unicamente a esta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, à
qual compete analisar a matéria sob os aspectos da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
bem como quanto ao mérito, por tratar de matéria ati
nente ao direito eleitoral, a teor do disposto no art. 32,
111, a, e e f, do Regimento Interno.

A matéria está sujeita à apreciação final do Ple
nário da Câmara dos Deputados, nos termos do art.
24, inciso I, da Lei Interna.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O projeto de lei sob análise atende aos requisi
tos relativos à competência legislativa da União, às
atribuições do Congresso Nacional e à iniciativa par
lamentar, nos termos dos arts. 22, inciso I, 48 e 61,
caput, todos da Constituição Federal.
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No tocante à constitucionalidade material verifi
co que o projeto não afronta normas ou pri~cípios
constitucionais relativos à matéria. Ao revés, o Projeto
guarda sintonia com as cláusulas pétreas insertas no
art. 60 da Carta da República, notadamente a que as
segura a intangibilidade do sigilo do voto.

Temos que, ao propor o requerimento ou a
transferência das inscrições eleitorais para a 1a Zona
Eleitoral do Distrito Federal com vistas a permitir o
voto dos brasileiros residentes no exterior, o projeto
logrou contornar o vício de inconstitucionalidade que
lhe poderia ser imputado.

Parece-nos, destarte, que o sigilo do voto resta
efetivamente garantido, não obstante a incidência da
norma, em alguns casos, sobre pequeno número de
eleitores, o que poderia permitir a fácil identificação
do eleitor e respectivo candidato votado.

Outrossim, nada tenho a objetar, quanto ao as
pecto da juridicidade, eis que a proposição não fere
normas ou princípios albergados pelo ordenamento
jurídico pátrio.

Analisando a técnica legislativa, observo que os
ditames da Lei Complementar nO 95, de 1998, na re
dação conferida pela Lei Complementar n° 107, de
2001, foram atendidos na elaboração do projeto, res
salvado o previsto no art. 12, inciso 111, alínea d.

Com efeito, a alteração da lei é efetuada por
meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo
alterado, identificado com as letras NR maiúsculas
entre parênteses, consoante o previsto no art. 12, 111:
d, da mencionada lei. Contudo, a nova redação dada
pela Lei Complementar n° 107/01 restringe a menção
NR ao artigo alterado, ao final, motivo pelo qual ofere
cemos Emenda, em anexo.

A ementa explícita, de modo conciso, o objeto
da lei, conforme o preceituado no art. 50 da citada lei
complementar.

A proposição contempla cláusula de vigência e
sua redação prima pela clareza e precisão, atenden
do ao que estabelece os arts. aJ e 11 do aludido Di
ploma Legal.

Quanto ao mérito do projeto, considero a iniciati
va louvável, à medida em que estende o direito de
voto aos eleitores residentes no exterior, aprimorando
o direito eleitoral positivo vigente.

Em verdade, quanto mais nos aproximamos do
ideal da participação efetiva de todos os eleitores no
processo eleitoral brasileiro, mais nos inserimos no
contexto das nações democráticas, com o que alcan
çaremos uma sociedade mais justa.

Pelas precedentes razões, manifesto meu voto
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.354, de 2001.

Sala da Comissão, 11 de junho de 2001. - De
putado Custódio Mattos, Relator.

EMENDA DO RELATOR

Suprimam-se as menções NR constantes do ca
put e §§ 10, 2° e 3° do art. 225, do caput e do parágrafo
único do art. 226, docaput e § 1° do art. 227, docaput
do art. 228, do caput do art. 229 e do caput do art. 232,
constantes do art. 2° do Projeto de Lei n° 4.354, de
2001, aditando-se essa menção apenas ao final dos
artigos modificados.

Sala da Comissão, 11 de janeiro de 2001. 
Deputado Custódio Mattos, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em reunião realizada em 13 de dezembro do
corrente ano, após discussão da matéria nesta Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação, aco
lhemos a sugestão do ilustre Deputado Fernando Co
ruja, favorável à restrição do objeto da proposição às
eleições para Presidente da República, Vice-Presi
dente da República, Senador e Deputado Federal.
Concordamos com suas ponderações, no sentido de
que, não se estendendo às eleições estaduais, não
haveria a proposição que abranger as eleições para
cargos no Distrito Federal.

Pela razão procedente, manifesto meu voto no
sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa téc
nica legislativa, e, mo mérito, pela aprovação do Pro
jeto de Lei n° 4.354, de 2001, nos termos das emen
das ora oferecidas.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Custódio Mattos, Relator.

EMENDA N°1

Suprimam-se as menções NR constantes do
caput e §§ 1°, 2° e 3° do art. 225, do caput e do pará
grafo único do art. 226, do caput e § 1° do art. 227, do
caput do art. 228, do caput do art. 229 e do caput do
art. 232, constantes do art. 2° do Projeto de Lei n°
4.354, de 2001, aditando-se essa menção apenas ao
final dos artigos modificados.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Custódio Mattos, Relator.

EMENDA N°2

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Altera artigos da Lei nO 4.737, de 15 de julho de

1965 (Código Eleitoral), dispondo sobre o voto dos
brasileiros residentes no exterior, nas eleições para
Presidente da Repúblíca, Vice-Presidente da Repú
blica, Senador e Deputado Federal:'

Sala da Comissão, de de 2001 . - Deputado
Custódio Mattos, Relator.

EMENDA N°3

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:



EMENDAS ADOTADAS-CCJR
N°2

Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
"Altera artigos da Lei n° 4.737, de 15 de julho de

1965 (Código Eleitoral), dispondo sobe o voto dos
brasileiros residentes no exterior, nas eleições para
Presidente da República, Vice-Presidente da Repú
blica, Senador e Deputado Federal:'

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Suprimam-se as menções NR constantes do
caput e §§ 1°,2° e 3° do art. 225, do caput e do pará
grafo único do art. 226, do caput e § 1° do art. 227, do
caput do art. 228, do caput 229 e do caput 232,
constantes do art. 2° do projeto, aditando-se essa
menção apenas ao final dos artigos modificados.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDA N°4

"Art. 225. O brasileiro residente no ex
terior poderá votar nas eleições para Presi
dente da República, Vice-Presidente da Re
pública, Senador e Deputado Federal, se
vier a requerer ou transferir sua inscrição
como eleitor, nos prazos legais, e na forma
deste artigo.

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

Dê-se ao caput do art. 225 da Lei n° 4.737, de
1965, constante do art. 2° do projeto, a seguinte re
dação:
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"Art. 1° Esta Lei altera os artigos da Lei n04.737, EMENDAS ADOTADAS-CCJR
de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), dispondo N° 1
sobre o voto dos brasileiros residentes no exterior,
nas eleições para Presidente da República, Vice-Pre
sidente da República, Senador e Deputado Federal:'

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Custódio Mattos, Relator.

Sala da Comissão, de de 2001. - Deputado
Custódio Mattos, 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 e, no mérito, pela aprovação, com
emendas, do Projeto de Lei n° 4.354/01, nos termos
do Parecer, com complementação de voto, do Rela
tor, Deputado Custódio Mattos.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, Augusto Farias,
Bispo Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mat
tos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Coruja, Fernando
Gonçalves, Gerson Peres, Jaime Martins, José
Antonio Almeida, José Dirceu, José Roberto Bato
chio, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Mo
roni Torgan, Murilo Domingos, Nelson Marchezan,
Nelson Otoch, Paes Landim, Paulo Magalhães, Re
nato Vianna, Roland Lavigne, Sérgio Carvalho, Vi
cente ,Arruda, Zulaiê Cobra, Anivaldo Vale, Ary
Kara, Atila Lins, Cleonâncio Fonseca, Jairo Carnei
ro, Léo Alcântara, Mauro Benevides, Nelo Rodolfo,
Orlando Fantazzini, Osvaldo Reis, Reinaldo Gripp,
Wagner Salustiano e Wilson Santos.

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001 . 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS-CCJR
N°3

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° Esta lei altera os artigos da Lei n°

4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral),
dispondo sobe o voto dos brasileiros residentes no
exterior, nas eleições para Presidente da Repúbli
ca, Vice-Presidente da República, Senador e Depu
tado FederaL"

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDAS ADOTADAS-CCJR
N°4

Dê-se ao caput do art. 225 da Lei n° 4.737, de
1965, constante do art. 2° do projeto, a seguinte redação:

"Art. 225. O brasileiro residente no exte
rior poderá votar nas eleições para Presidente
da República, Vice-Presidente da República,
Senador e Deputado Federal, se vier a reque
rer ou transferir sua inscrição como eleitor,
nos prazos legais, e na forma deste artigo.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.457-A, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Institui o Dia Nacional dos Povos da
Floresta, e dá outras providências; tendo
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parecer da Comissão de Educação, Cul
tura e Desporto, pela aprovação (relator:
Deputado Wolney Queiroz).

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

'Projeto inicial publicado no OCO de 10-4-01

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.457, DE 2001

Nos termos do art. 119, caput, I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas ao projeto, a partir de 28 de
maio de 2001, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2000. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária.

I - Relatório

Este projeto de lei, de autoria do Ilustre Deputa
do Marcos Afonso cria o Dia Nacional dos Povos da
Floresta.

Foi ouvido o Ibama, que opinou favoravelmente.
Esgotado o prazo regimental não foram apre

sentadas emendas.

11 - Voto do Relator

"Povos da Floresta" é uma nova categoria políti
ca e sociológica que inclui os habitantes da floresta
amazônica, agregando índios e seringueiros.

índios com pouco contato com a Civilização Oci
dental e seringueiros têm em comum a convivência
harmônica com a natureza. Os seringueiros não exis
tem sem a mata nativa da qual faz parte e os índios,
na sua cultura original, também não sobrevivem sem
ela, fonte de caça, pesca e coleta.

Os índios têm o seu dia, o 19 de abril, "Dia do
índio". A conotação entretanto, não é, apenas, a de uma
homenagem a um povo que respeita a natureza mas a
de se cultuar uma das etnias de nossa nacionalidade.

Já um dia dedicado aos povos da floresta tem
outra ênfase: o respeito ao meio ambiente por pesso
as de etnias diversas.

Por isto, a oportunidade deste projeto de lei às
graves questões impostas pela defesa na floresta
amazônica e da natureza, em geral.

A escolha do dia 22 de Dezembro, data do as
sassinato de Chico Mendes para o "Dia Nacional dos
Povos da Floresta" não poderia ser mais adequada.

Nosso parecer é, portanto, favorável ao projeto
de lei.

Sala da Comissão, de de 2000. - Deputado
Wolney Queiroz, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unani
memente, o Projeto de Lei n° 4.457/2001, nos termos
do parecer do Relator, Deputado Wolney Queiroz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados Wal
friclo Mares Guia, Presidente; Átila Lira e Celcita Pinheiro,
Vice-Presidentes; Agnelo Queiroz, Costa Ferreira, Dino
Femandes, Eduardo Seabra, Rávio Arns,Gastão Vieira,
Ivan Valente, João Matos, Jonival Lucas Junior, Luis Bar
bosa, Marisa Serrano, Miriam Reid, Nelo Rodolfo, Nice
Lobão, Osvaldo Coelho, Iara Bernardi, Evandro Milho
mem, Ivan Paixão, Nelson Marchezan e Joel Hollanda.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente.

DESIGNAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 306-A, DE 2000, DO SENHOR
DEPUTADO GILMAR MACHADO E OUTROS, QUE

"ACRESCENTA O PARÁGRAFO TERCEIRO AO
ARTIGO 215 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

INSTITUINDO O PLANO NACIONAL DE
CULTURA". (PLANO NACIONAL DE CULTURA)

O Deputado OSVALDO BIOLCHI Presidente da
Comissão Especial, fez a seguinte

Em 20-2-2002
Á Senhora Deputada Lídia Quinan
Proposta de Emenda à Constituição N° 306-A,

de 2000, do senhor Deputado Gilmar Machado e ou
tros, que "acrescenta o Parágrafo Terceiro ao Artigo
215 da Constituição Federal, instituindo o Plano Naci
onal de Cultura".

Sala da Comissão, 20 de fevereiro de 2002. 
Angélica Maria Landim Fialho Aguiar, Secretária.
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,João Almej da PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior PMDB
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
José Lourenço PMDB
José Rocha FfL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomanto PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPD
Milton Barbosa , .. PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PfL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PI?L
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir Pires PT
WdlleL PiulJelLu PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
Aécio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDB
Edrnar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado o ••• o .PT
Glycon Terra Pinto FMDB
Hélio Costa FMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel 0 •••••••• PPB
Jaime Martins FFL
João Magalhães FMDB
João Magno PT
José Militão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira o •••••••••••• PMDB
Maria L~cia PMDB
Mário Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes rMDD
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda o •••••• PT
Odelmo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Pdulu Delgddu o ••••••••••• PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio l:'PB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgilio Guimarães PT
V1LLuLiu Mediuli PSDB
Walfrido Mares Guia FTB
Zezé Perrella. o ••••••••••••••••• FFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser o ••••••••••••••• PT
José Carlos ~lias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Mal ta PL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Ri ta Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues FL
Candinho Mattos PSDB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PFB
Or. Heleno PSOB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
FernAndo GAheira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PfL
Joâo Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
José Egydio PFL
Laura Carneiro PFL
Lui5inho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSO]3
Milton Temer FT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PUT
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PFL
Paulo Feij ó o •••••• PSOB
Paulo Lessa PPB



Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Santos PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman PSDB
Aldo Rebelo PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi P~UH

Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara P'I'B
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann NRtO PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
Jns~ Anjbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoino PT
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kinc.:ls M.:lttos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTD
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
MdLcelu BdLuieLi PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros I:'L
Mendes Thame PSDB
Michel Temer PMDB

Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
NeuLon Limd PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Pdulo L.i.llld PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTE
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PCdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Ma0pla PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio _ PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdaB
Barbosa Neto PMDB
Euler Moroio PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSDB
Lócia Vânia PSDB
Luiz. Bittellcou:r:t PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do SuL
Dr. Antonio Cruz PMDB
Joâo Grandâo PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda ~TB

Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
ChlCO da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris SimOes PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
AuLull.LU Cd.llut:> KUllUe.l Re.Lt:> ••.••. 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
Joâo Pizzolatti PPB
Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caroprcso rSDB

Rio Grande do SuL
Adâo Pretto PT
Airton Dipp POT
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto NardeB PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcisio Perondi PMUB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT

Pompeo de Mattos PDT

Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Pompeo de Mattos (PDT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, ti' 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Robério Araújo

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela

PHS

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Proposição: PEC n° 53/99

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53, .
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

6 vagas

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netlo
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetli

João Pizzo/atti

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

POT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo" - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A POLíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carfos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSOB, PTB)

Clementino Coelho (PPS)

Anivafdo Vale

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Biltencourt
1 vaga



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João ~olaço

José Indio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, P5T)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anlbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222~A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Autor: Senador Federal e
Outros

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo" - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

2 vagas

Marcos de Jesus

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

PHS

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Eujácio Simões

Pauderney Avelino (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
30 Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vãnia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmãnio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMOB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Te1é Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

PPB

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr: Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Euripedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinelli
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Suplentes

Autor: Senado Federal

Bloco (PSDB, PTB)

Proposição: PEC 281/00

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

6 vagas

Suplentes

Antônio Jorge
Dr: Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Laire Rosado
5 vagas

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandír
Átila Lira
Basflio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo 8erzoini

1 vaga

PPB

Fetter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

lbrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Ferraço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° Bispo Rodrigues

610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMOB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletto

5 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
José Genorno

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga PT

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas



Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafico
Hugo Biehl

Pompeo de Maltos

Socorro Gomes

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

1 vaga

POT

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basilio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo II - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Felter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Oória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437 18418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Autor: Sérgio Carvalho e OutrosEliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

PMOB

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Biltencourt

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMOB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Coraucí Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

~irton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Atila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

POT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

Robério Araújo

Renildo Leal (PTB)

José Aleksandro

PHS

Francisco Rodrigues (PFL)

Bispo Wanderval

PTN

José de Abreu

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

De Velasco

1 vaga

Fax: 318-2182

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A." Proposição: RCP 21/96 Autor: Milton Temer e Outros

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Bittencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL, PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN
Bloco (PDT, PPS)

José de Abreu 1 vaga
Márcio Bittar Neiva Moreira

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429 Fax: 318-2182

Bloco (PL, PSl)

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÔES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS

REFERENTES AO PROJETO
SIVAM - SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÔNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA pOLíTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

PHS

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Suplentes

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Proposição: RCP 23/96

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara



Bloco (PFL, PST)
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMOB
Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro
Laire Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

3 vagas

EMPRESAS JORNALíSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N" 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

Maria Elvira
5 vagas

Iris Simões
Murilo Domingos

José Janene
Robério Araújo (PL)

1 vaga

Agnaldo Muniz (PPS)

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzalto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

PFL
Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Mareio Rodrigues
Saulo Coelho
Viltorio Medioli

PT

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Oliveira Filho (PSDB)
Wagner Salustiano

PTB

José Carlos Martinez
1 vaga

POT

Neiva Moreira

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genorno
Virgflio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Régis Cavalcante (PPS)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Roberto Argenta

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

PHS

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

PT

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

João Sampaio
Márcio Bittar

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda



Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) POT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Lincoln Portela

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCípIOS"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

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

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

PFL

Proposição: PLP 9/99

Suplentes

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
LUIz Carlos Hauly

PSOB

PMOB

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Proposição:

Arthur Virgílio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Geno/no
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Linhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

PMOB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

PPB
Pastor Amarildo (Licenciado)

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

PSOB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

Alceu Collares

POT

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS) PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 81165-B
Telefone: 318-7061

POT

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Enio Bacci

Eujácio Simões

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo MaiaCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma Proposição: PEC 277100 Autor: Poder Executivo



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALíNEA

"E" DO INCISO" DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Suplentes

Autor: Senado Federal

Presidente: Domiciano Cabral (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Proposição: PEC 374/96

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vitlório Medioli

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

IIdefonço Cordeiro
LuIs Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMOB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

PSOB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcãntara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Hermann Neto
Olimpio Pires

PPB

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Enio Bacci

POT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

José Antonio Almeida Djalma Paes
PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO NO 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)

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)Bispo Wanderval

Bloco (PSOB, PTB)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

PMOB

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSOB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

PT
POT

Miriam Reid Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Cunha Bueno
João pjzzolatli
1 "aga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL

Max Mauro
1 vaga

PTB

Renildo Leal
1 vaga

PDT

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Telmo Kirst
2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta
PDT

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Autor: Senado FederalProposição: PL 203/91

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI ~ 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas





Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Uncoln Portela

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

Celso Russomanno
Yvonillon Gonçalves

1 vaga

POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. Hélio

1 vaga

Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSOB, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20/95

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

PFL

Suplentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro lldefonço Cordeiro
Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMDB) João Mendes
Marçal Filho Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.
Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Sérgio Barcellos
Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga
Pinheiro Landim
1 vaga PMOB

Darcisio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigotto

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Elcione Barbalho Maria Elvira
Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Bittencourt 3 vagas
Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata
Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga
Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga PSOB

Adolfo Marinho Custódio MattosPT Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Mareio Fortes Félix Mendonça
Ricardo Ferraço Helenildo Ribeiro

Saulo Pedrosa Manoel Salviano
Nelson Otoch

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães Cleuber Carneiro

2 vagas Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga

PPB Roberto Pessoa

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB) Armando Monteiro
Fernando Diniz

PTB João Magalhães
Jonival Lucas Junior

Fernando Gonçalves Jorge Alberto
Magno Malta Marcelo Castro

PDT

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Pedro Valadares

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Proposição: PEC 57/99

PV

Paulo José Gouvêa

1 vaga

Autor: João Leão e Outros

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PFL, PST)

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PFL

PMOB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

P50B

PT

PPB

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

Ary Kara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tota PT

Duifio Pisaneschi
PTB

POT

1 vaga João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (P5B, PCdoB)
PPB

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

1 vaga Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Lincoln Portela João Caldas Bloco (P5B, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Kincas Maltos
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PP5)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Maltos Márcio Biltar

Bloco (PL, P5L)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Bloco (PSOB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinolti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Autor: Paulo Paim

Marcos Rolim (PT)Fernando Gabeira

Proposição: PL 3.198/00

Suplentes

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga



Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Bloco (PSOB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMOB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcrsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)
Alceu Collares Df. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

ArlindO Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

Fernando Coruja

Djalma Paes

PT

PPB

POT

Angela Guadagni
Carlilo Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Df. Hélio

Alcione Athayde

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



Aldo Arantes
Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares

João Paulo 1 vaga

1 vaga PPB
Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá
Salomão Cruz Cleonâncio Fonseca
Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga

1 vaga POT
Fernando Coruja Miriam Reid

1 vaga

PPS

PHS

Roberto Argenta

Secretário (a): HeloIsa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

Bloco (PMOB, PST, PTN)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI W 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,
QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO

PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

Bloco (PL, PSL)

PPS

PHS

Emerson Kapaz

Pastor Valdeci Paiva

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.376, DE

1993, DO PODER EXECUTIVO, QUE "REGULA
A FALÊNCIA, A CONCORDATA PREVENTIVA E

A RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax 318-2140

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

PFL
Carlos Nader

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

PMOB

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

Basflio Villani
Chico da Princesa

PSOB

Anivaldo Vale
Basilio Villani



Cust6dio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Veda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PFL. PST)

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PPB PMOB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Darclsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

PPS

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ~ DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

PT

Dr. Rosinha Carlito Merss
Gilmar Machado João Grandão
Pedro Celso Luiz Sérgio

PPB
Eurico Miranda Augusto Farias
João Pizzolatti 2 vagas
Telmo Kirst

Bloco (PSB, PCdoB)
Aldo Rebelo Agnelo Queiroz
Eduardo Campos 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Olímpio Pires Rubens Bueno
Regis Cavalcante 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar Ronaldo Vasconcellos

PV
1 vaga 1 vaga

1 vaga

2 vagas

1 vaga

Suplentes

De Velasco

Pedro Eugênio

Autor: Silvio Torres e Outros

Bloco (PSB, PCdoB)

POT

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3D Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Fernando Coruja

Duilio Pisaneschi
1 vaga

Paulo José Gouvêa

Clementino Coelho (PPS)

Rubens Bueno

Bloco (PSOB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Basflio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feij6
Welínton Fagundes (PL)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

PFL
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,

Abelardo Lupion Adauto Pereira QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
Aldir Cabral (PSDB) Francisco Coelho

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTAGervásio Silva Francisco Rodrigues
José Thomaz Nonõ IIdefonço Cordeiro DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1999,
Laura Carneiro Reginaldo Germano

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14Lavoisier Maia Sérgio Barcellos
Wilson Braga Vic Pires Franco DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA

PMDB OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

Alberto Fraga Mendes Ribeiro Filho REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DEHélio Costa Synval Guazelli
Jorge Pinheiro 4 vagas ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
Luiz Bittencourt PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
Marcelo Barbieri

OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESESNair Xavier Lobo
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA

PSDB ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
Lino Rossi Antonio Feijão Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros
Marcus Vicente Arnon Bezerra
Moroni Torgan (PFL) Badu Picanço Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
Paulo Feijó Feu Rosa 1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
Wanderley Martins (PSB) Max Rosenmann 2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
Zulaiê Cobra Zenaldo Coutinho 3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)

Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
PT Titulares Suplentes

Geraldo Magela Carlos Santana
José Dirceu Luiz Eduardo Greenhalgh

PFLMarcos Rolim Nelson Pellegrino
José Genofno Wellington Dias

Aracely de Paula Átila Lins
Deusdeth Pantoja Gervásio Silva

PPB Gerson Gabrielli IIdefonço Cordeiro

Arnaldo Faria de Sá Jair Bolsonaro José Rocha José Mendonça Bezerra

Edmar Moreira 2 vagas Kátia Abreu Pauderney Avelino

Pedro Corrêa Moreira Ferreira Pedro Irujo
Paulo Octávio Pedro Pedrossian

PTB

Luiz Antonio Fleury Roberto Jefferson PMDB

Jorge Alberto Hermes Parcianello
PDT Norberto Teixeira José índio

Eurípedes Miranda Wanderley Martins Paulo Lima Osvaldo Reis
3 vagas 3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz PSDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo Ildefonço Cordeiro Joaquim Francisco
Milton Temer José Rocha Luis Barbosa
Wellington Dias Neuton Lima 2 vagas

Oscar Andrade

PPB PMDB

Gerson Peres Dr. Benedito Dias Antônio do Valle Barbosa Neto
Ibrahim Abi-Ackel Roberto Balestra Domiciano Cabral Cezar Schirmer
Luiz Fernando Vadão Gomes João Henrique Darcfsio Perondi

José Borba Lamartine Posella
Osmar Serraglio Múcio Sá

PTB Pedro Chaves Ricardo Izar

1 vaga Josué Bengtson PSOB

Alberto Goldman Alex Canziani
POT Chico da Princesa Feu Rosa

Mário Negromonte Mareio Fortes
José Roberto Batochio Fernando Coruja Paulo Feijó Marcus Vicente

Romeu Queiroz Nelson Marchezan
Sflvio Torres 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

Sérgio Novais José Antonio Almeida
Carlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

Almeida de Jesus (Licenciado) Cabo Júlio PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker

PPS 1 vaga Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante PTB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Duflio Pisaneschi

Ollmpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
10 Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
20Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
30Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOSSERWDORESPÚBUCO~DOS

MILITARES DA UNIÃO E DOS MIUTARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL

E DOS TERRITÓRIOS"Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo



PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPS)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDS)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDS)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Yeda Crusius

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Confúcio Moura

Salaliei Carvalho
4 vagas

PSOB
André Benassi

B.Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

1 vaga

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kália Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

PMOB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Professor Luizinho

1 vaga

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Ricardo Barros

Antônio Jorge
Nelson Marquezelli

1 vaga

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Geraldo Magela
3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
DL Heleno

Jutahy Júnior
Uno Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genolno

2 vagas

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

PPB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

POT

Eurrpedes Miranda

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Fernando Coruja



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) PPB

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

Alexandra Cardoso

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)
PTB

Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
PDT

1 vaga 1 vaga
Neiva Moreira Serafim Venzon

1 vaga

Cabo Júlio

5uplentes

Airton Cascavel

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Bloco (P5B, PCdoB)

PP5

Paulo Baltazar

1 vaga

Bloco (PL, P5T, PMN, P5D, P5L)

Eujácio Simões

Bloco (P5DB, PTB)

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
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

Proposição: PL 2.763/00

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

5uplentes

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PFL

PMDB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

P5DB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Bloco (PFL, P5T)

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PT

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima



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

PMOB PMOB
Albérico Filho José Chaves

Hermes Parcianello Eunicio Oliveira José Priante
Jorge Tadeu Mudalen João Henrique Marçal Filho

Marinha Raupp Leur Lomanto Roland Lavigne
Mendes Ribeiro Filho Olavo Calheiros 2 vagas

Salatiel Carvalho Wagner Rossi
1 vaga

PT
PT

Jair Meneguelli José Genofno
Henrique Fontana Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini

Iara Benardi Teima de Souza Paulo Delgado
João Magno

PPB PPB

Dr. Benedito Dias Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnio Herculano Anghinetti Pedro Corrêa

João Pizzolatti Simão Sessim Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Philemon Rodrigues

PHS
Dajalma Paes (PSB) 1 vaga

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Proposição: PL 3846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Ronaldo Vasconcellos

1 vaga

PTN

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

José de Abreu

Luciano Bivar

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)
Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcãntara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhy/ino
Márcio Fortes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad



Bloco (PMOB, PST, PTN) PT

Coriolano Sales Jorge Pinheiro Pedro Celso 1 vaga

Osvaldo Biochi Luiz Bittencourt
PPB

PFL Edmar Moreira Herculano Anghinetti

Reginaldo Germano Laura Carnero
Robson Tuma Sérgio Barcellos POT

PT
Olimpio Pires Wanderley Martins

Marcos Rolim Nilmário Miranda
Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz 1 vaga

PPB PPS

Luis Carlos Heinze 1 vaga Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

Miro Teixeira

POT

Neiva Moreira

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Pedro Valadares

De Velasco

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSOB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Suplentes

Autor: Gilmar Machado

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Proposição:

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

PFL

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Gilmar Machado João Grandão
Bloco (PMOB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt 1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Dr. Hélio

POT

José Roberto Batochio



Agnelo Queiroz

Fernando Gabeira

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Tânia Soares

Luiz Alberto (PT)

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvea

Emerson Kapaz

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

1 vaga

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI W 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani

Armando Abllio
Lúcia Vânia

Marisa Serrano
Paulo Mourão

Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Suplentes



Bloco (PFL, PST) Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Aracely de Paula
Gerson Gabrielli Jorge Khoury Bloco (PSOB, PTB)
Joaquim Francisco Osvaldo Coelho Carlos Batata Antônio Jorge
Luis Barbosa Roberto Pessoa Carlos Dunga Carlos Mosconi
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha José Carlos Elias Jovair Arantes
Ursicino Queiroz Wilson Braga Luiz Carlos Hauly Nelson Marquezelli

Odllio Balbinotli Nilo Coelho
PMOB Paulo Mourão Sérgio Barros

Saulo Pedrosa 2 vagas
Albérico Filho Confúcio Moura Xico Graziano
Benito Gama 5 vagas
Darcfsio Perondi

PFLLamartine Poselia
Leur Lomanto Abelardo Lupion Costa Ferreira
Marçal Filho Cleuber Carneiro Gervásio Silva

KátiaAbreu Joaquim Francisco
PT Marcondes Gadelha Lael Varella

Milton Barbosa Paulo Braga
Jorge Bitlar 3 vagas Roberto Pessoa Pedro Fernandes
Luiz Sérgio Ronaldo Caiado Reginaldo Germano
Pedro Eugênio

PPB
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Fraga Confúcio Moura
Dilceu Sperafico Antonio Joaquim Araújo Igor Avelino Edison Andrino
José Unhares Dr. Benedito Dias Moacir Micheletlo Freire Júnior
Luiz Fernando Hugo Biehl Osvaldo Reis Marcelo Castro

Silas Brasileiro 2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) Waldemir Moka

Givaldo Carimbão 2 vagas PT

Socorro Gomes Adão Pretlo Luiz Sérgio
João Grandão 3 vagas
Nilson Mourão

Bloco (POT, PPS) Padre Roque

Dr. Hélio Clementino Coelho
Ricardo Ferraço Pimentel Gomes PPB

Dilceu Sperafico Felter Junior
Bloco (PL, PSL) Hugo Biehl Nelson Meurer

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior
Roberto Balestra 1 vaga

José de Abreu

PTN

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo" - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318·2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE

LEI N° 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO

DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

Proposição: PL 4.828/98 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318·2140

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odflio Balbinolti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletlo (PMDB)

Luis Carlos Heinze (PPB) 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Márcio Biltar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

2 vagas

Lincoln Portela

Autor: Paulo Lima e Outros

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 598198

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

PV

1 vaga

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 00 ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga Proposição: PEC 550/97 Autor: Antonio Feijão e Outros

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
Bloco (PFL, PST) 1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)

2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)

Ivanio Guerra Antônio Carlos Koner Reis 3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)

Jairo Carneiro Francistônio Pinto Relator: Elcione Sarbalho (PMDS)
José Rocha Kátia Abreu

Titulares SuplentesPaulo Magalhães Mauro Fecury
Rodrigo Maia Osvaldo Coelho
Sérgio Barcellos Paulo Gouvêa

Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antonio Feijão IIdefonço Cordeiro
Haroldo Bezerra Odflio Baldinotti

Cezar Schirmer Asdrubal Bentes Josué Bengtson Pedro Canedo

Coriolano Sales Osvaldo Reis Julio Semeghini Sérgio Carvalho

Lalre Rosado 4 vagas Léo Alcântara Sérgio Reis

Luiz Biltencourt Saulo Coelho Zila Bezerra

Mauro Lopes Silas Câmara 2 vagas

1 vaga Vicente Arruda

PT Bloco (PFL, PST)

João Paulo 3 vagas Átila Lins Deusdeth Pantoja

Orlando Fantazzini Dr. Gomes Kátia Abreu

Pedro Celso Euler Ribeiro Luciano Castro
Francisco Garcia Mauro Fecury
Francisco Rodrigues Salomão Cruz

PPB Pauderney Avelino Sérgio Barcellos

Eni Voltolini 3 vagas
Gerson Peres PMDB
Marcus Vicente

Asdrubal Bentes Damião Feliciano
Confúcio Moura 5 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) Elcione Barbalho
Igor Avelino

Alcione Athayde 2 vagas
Jurandil Juarez

1 vaga Marinha Raupp



Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PT

Orlando Fantazzini
2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB. PCdoB)

Lincoln Portela

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

PPB

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT. PPS)

José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Raimundo Santos

Luis Barbosa (PFL)

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PL. PSL)

Robério Araújo

PHS

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Autor: Presidente

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)

Titulares

Bloco (PFL. PST)

José Thomaz Nonô
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSDB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

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: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PMDB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

PPB

Romel Anizio

PTB
Ricardo Izar

Lalre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

João Tota

Nelson Trad

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



PFL

Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB
Cezar Schirmer

PT
Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares Suplentes

Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Coriolano Sales (PMDB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSDB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S ParI.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Weilington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMAHA DOS DEPUTADOS
CE:NTI~O DE DOCUMENTAÇAO E INFOHMAÇAO

COOI~DENAÇAo DE PUBlICAÇOE:.S

TiTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

MANDATO EM NOTICIA, o: A DIVULGAÇÁO
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

DE:.PUTAI)US

~~
l) .... I.. M.oo......... '."••• IIo.o..
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MAHPATO
11M

, ,,~~:r,à,~~~,
,.,.,,' "''«'--''1'-','4' r,)

ISf:lN 8~) 13651~) 12

Esgotado

RFl ATORIO FINAL .COMISSAO EXTERNA.
MORTE DO EX,PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

R$ 2,20

COMISSAO PERMANENTE DE LEGISLAÇÁO
PARTICIPATlVA

Distribuiçao gratuita

FISCALlZAÇÁO DO FUNDEF : CARTILHA

R$ 2,20

LDB : DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO
NACIONAL (2. ed.)

R$ 2,20

POLlTICAS PUBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA A POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE

R$ 2,20

LocaiS lle vemla: Mldla livraria, Ed I-'rlnclpal fl Anexo IV lla Camata etos ueputaetos. leltlfones: (61) j1l:HJ4 ((li LI I
Infol1naçóes: Coordenaçáo de PlIblicaçóes. Telefone: (61) 318-6864. ['m<JIl: pllblicacocs,cüdl@cmmui.L90v.br



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCD ou DSF c/o porte (cada)
Valor do número avulso
Porte awlso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

A$sinatura oco ou DSF s/o porte
Porte de COlTCio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI-81~

,,"tio • ftllZ

as 31.00
RS96,O

RS 127.60
R$O.]O
RI 0,80

RS 62,00
RI 193.20
RS2SS,20

RS 0,30
RS 0.80

Os pedidos clcvcrlo ser acompanhados de Nota lJe Empc"M. Ordem de PII.mcnlo pelo &a.co do a....i..
Acheia ]601-1. coaca .- 110506-1. 01& n~ibo de depclsilO vi. r~x (0..61) n ..St50. a f.vor do f'UNSEEP.
indic;ando. assinllUla prâCftdida. cottrGm\C cabe" de ctdiSOs fdonlificadorn .baixo discriminados:

020q0201902001-) - S"bsecreuri. de F..d~ Térniclls
02000202902001-1 - Assinal~ras de DãirioI
Ol000201901oo1-X .- Valia de Edi'ais
02000102902004-1-~obranç.a
02000202902005-6~ Vcnd. de Apuas de Papel
02000202902006-4 - Alicnaçlo ele 8efts ClcilW)
02000102902001-1- Sec.....rÍII EspeCial de EdilOBÇlo e PuhlicaçOu

SECRETARIA ESrECIAL DE ,EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA. DOS TREs PODERES SIN· - BRASiLlA - DF - CEP 7016S.fOO

COC 00.S30.219IOOOS-49

Obs.: Nao seR rccclllido çhcquc via c:af1a p.ra ct.:tivv usinaturu dos DCN

Maiores infonnaç6cs pelos f&1c(0IICS (OA.61) 311-3112 c (Oxx6l) lll-J'OJ_Scrviço de AdminislnÇlo
úanomic• .financcirllControlc de Alslnatuns. wm JoKLcitc. lvanir Duanc MOUIIo~ Solanle Via..
Cavalcante.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL

. DE EDITORAÇÃO
• E PUBLICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 608 PÁGINAS


