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cutivo) - Submete à apreciação do Congresso Na
cional autorizações para executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes
atos e entidades: - TVR 1857/02 - Portaria n° 43,
de 17 de janeiro de 2002 - Associação Comunrtá
ria de Radiodifusão FM Comunitária de Tracunha
ém - PE, na cidade de Tracunhaém - PE; - TVR
1.858/02 - Portaria nO 44, de 17 de janeiro de 2002
- Associação Cultural de Taquaritinga do Norte, na
cidade de Taquaritinga do Norte - PE; - TVR
1.859/02 - Portaria n° 45, de 17 de janeiro de 2002
- Associação de Promoção Cultural, Educacional,
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Proposta de Emenda à Constituição n°
526, de 2002 (Do Sr. Luciano Castro e outros) 
Altera a redação do § 6° do art. 195, da Constitui-
ção Federal. ..

Projeto de Lei Projeto de Lei n° 6.605, de
2002 (Do Poder Executivo) - Mensagem n°
286/02 Altera a Lei n° 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto,
e dá outras providências ..

ERRATAS

Projetos de Lei n~ 2.501/92, 2.667/96 e
28/99 .

Mensagem n° 268, de 2002 (Do Poder Exe
cutivo) - Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 1° de abril
de 2002, que "Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodi
fusão, e dá outras providências". As entidades
mencionadas são as seguintes: - TVR 1.867/02 
Rádio Paraíso Ltda. originariamente Rádio Educa
dora Palmares de Alagoas Ltda. na cidade de Ma
ceió - AL (onda média); - TVR 1.868/02 - Rádio
Difusora de Irecê AM Ltda. na cidade de Irecê 
BA (onda média); - TVR 1.869/02 - Rádio Rio
Corrente Ltda. na cidade de Santa Maria da Vitó
ria - BA (onda média); - TVR 1.870/02 - Rádio
Vale Aprazível Ltda, na cidade de Jaguaquara 
BA (onda média); - TVR 1.871/02 - Rádio Pouso
Alto Ltda, na cidade de Piracanjuba - GO (onda
média); - TVR 1.872/02 - Sociedade Difusora de
Corinto Ltda. na cidade de Corinto - MG (onda
média); - TVR 1.873/02 - Rede Independente de
Rádio Ltda. na cidade de Jardim - MS (onda mé
dia); - TVR 1.874/02 - Rádio Ingamar Ltda. na ci
dade de Marialva - PR (onda média); - TVR
1.875/02 - Rádio Progresso de Clevelândia Ltda.
originariamente Rádio Nossa Senhora da Luz
Ltda. na cidade de Clevelândia - PR (onda mé
dia); - TVR 1.876/02 - Rádio J.M.B. Empreendi
mentos Ltda. na cidade de Santa Cruz do Capiba
ribe - PE (onda média);- TVR 1.877/02 - TV Rá
dio Clube de Teresina S.A, na cidade de Teresina
- PI (onda média); - TVR 1.878/02 - Rádio Sepé
Tiaraju Ltda. na cidade de Santo Ângelo - RS
(onda média); - TVR 1.879/02 - SOBRAL - Soci-

Esportiva e de Lazer do Município de Itinga - MG, edade Butiaense de Radiodifusão Ltda. na cidade
na cidade de Itinga - MG; - TVR 1.860/02 - Porta- de Butiá - RS (onda média); - TVR 1.880/02 -
ria n° 48, de 17 de janeiro de 2002 - Fundação Be- Central São Carlos de Comunicação Ltda. na ci-
neficente Rosal da Liberdade, na cidade de Re- dade de São Carlos - SP (onda média); - TVR
denção - CE; - TVR 1.861/02 - Portaria nO 51, de 1.881/02 - Emissora A Voz de Catanduva Ltda. na
17 de janeiro de 2002 - Associação Rádio Comu- cidade de Catanduva - SP (onda média); - TVR
nitária FM Tangará - Um Bem a Serviço da Comu- 1.882/02 - Fundação Padre Kolbe de Rádio e Te-
nidade, na cidade de Tangará - RN; - TVR levisão, originariamente Sistema Mauá de Comu-
1.862/02 - Portaria n° 52, de 17 de janeiro de 2002 nicação Ltda. na cidade de Mauá - SP (onda mé-
- Associação de Comunicação e Rádio Comunitá- dia); - TVR 1.883/02 - L & C Rádio Emissoras
ria do Bairro do São Bernardo - Campinas, na ci- Ltda. na cidade de São Roque - SP (onda média);
dade de Campinas - SP; - TVR 1.863/02 - Fbrta- - TVR 1.884/02 - Rádio Araguaia Ltda. na cidade
ria n° 53, de 17 de janeiro de 2002 - Associação de Araguaína - TO (onda média); - TVR 1.885/02
Comunitária Manguense de Cultura e Arte, na ci- - Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda. na cida-
dade de Manga - MG; - TVR 1.864/02 - Portaria de de Votuporanga - SP (onda média); - TVR
n° 55, de 17 de janeiro de 2002 - Associação Co- 1.886/02 - Rádio Diário de Presidente Prudente
munitária Cuiabana, para Cultura e Defesa Ambi- Ltda. originariamente TV Fronteira Paulista Ltda.
ental - ACUDAM, na cidade de Cuiabá - MT; - na cidade de Presidente Prudente - SP (onda
TVR 1.865/02 - Portaria n° 56, de 17 de janeiro de média); - TVR 1.887/02 - Rádio Emissora da Bar-
2002 - Associação Comunitária dos Vaqueiros do ra Ltda. na cidade de Barra Bonita - SP (onda
Alto Sertão, na cidade de Serrita - PE; e - TVR média); - TVR 1.888/02 - Rádio Emissora do
1.866/02 - Portaria n° 58, de 17 de janeiro de 2002 Grande Vale Ltda. originariamente L & C Rádio
- Associação Comunitária Pedralvense de Radiodi- Emissoras Ltda. na cidade de Caçapava - SP
fusão, na cidade de Pedralva - MG. 19720 (onda média); - TVR 1.889/02 - Rádio Icatu Ltda.

na cidade de Penápolis - SP (onda média); - TVR
1.890/02 - Rádio Jornal de Nhandeara Ltda. na
cidade de Nhandeara - SP (onda média); - TVR
1.891/02 - Rádio Jornal de Barretos OM Ltda. na
cidade de Barretos - SP (onda média); - TVR
1.892/02 - Rádio República de Morro Agudo Ltda.
na cidade de Morro Agudo - SP (onda média);
TVR 1.893/02 - Rádio Princesa Monte Azul Ltda.
na cidade de Monte Azul Paulista - SP (onda mé
dia); - TVR 1.894/02 - Sistema Meridional de Ra
diodifusão Ltda. na cidade de Votorantim - SP
(onda média); - TVR 1.895/02 - Rádio Araguaia
Ltda. na cidade de Araguaína - TO (onda tropical);
- TVR 1.896/02 - Fundação João Paulo 11, na ci
dade de Cachoeira Paulista - SP (onda curta); e
TVR 1.897/02 - Televisão Princesa D'Oeste de
Campinas Ltda. na cidade de Campinas - SP
(sons e imagens) .
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IV - Homenagem

Homenagem aos Corpos de Bombeiros Mi-
litares 19754

PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite
ao Coronel BM José Honorato Ameno, represen
tante do Comandante-Geral do Corpo de Bombei
ros Militar do Estado de Minas Gerais; ao coman
dante BM João Fernandes da Silva Neto, Co
mandante-Gerai do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal em exercício; ao Presidente
da Associação dos Oficiais Militares Estaduais
do Brasil, Coronel Sigfrido Maus; ao Deputado
Cabo Júlio para composição da Mesa Diretora
dos trabalhos. Homenagem aos Corpos de Bom-
beiros Militares. 19754

CABO JÚLIO (PST - MG), NAIR XAVIER
LOBO (PMD8 - GO), LAURA CARNEIRO (PFL
RJ) - Homenagem aos Corpos de Bombeiros Mi-
litares. 19755

PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Convite ao
ex-Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal Deputado Distrital José Rajão para
composição da Mesa Diretora dos trabalhos. 19760

PEDRO CELSO (PT - DF), JOÃO SAMPAIO
(Bloco/PDT - RJ), L1NCOLN PORTELA (Blo
co/PSL - MG), GONZAGA PATAIOTA (810co/PSB
- PE) - Homenagem aos Corpos de Bombeiros
Militares................................................. 19760

PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Luta do De
putado Distrital José Rajão, do ex-Deputado Fe
deral Alberto Fraga e do Presidente em exercí
cio dos trabalhos pela melhoria das condições
de vida dos integrantes das forças auxiliares.
Necessidade de inclusão dos Corpos de Bom
beiros Militares no Fundo Nacional de Seguran
ça Pública. Importância do papel desenvolvido
pelas instituições. Convite aos presentes para a
solenidade de entrega ao Presidente em exerci
cio dos trabalhos da Medalha Imperador D. Pe
dro 11, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal. 19764

V - Encerramento
2 - ATA DA 78" SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA
4" SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51"
LEGISLATURA, EM 23 DE ABRIL DE 2002

1- Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses

são anterior
111- Leitura do expediente

SESSÃO SOLENE DE 23/4/2002

IV - Homenagem

Transcurso do 210° aniversário da Inconfi-
dência Mineira..... 19765

PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Convite ao
representante da Polícia Militar do Estado de Mi
nas Gerais, Capitão João Carlos Figueiredo de
Assis, para composição da Mesa Diretora dos
trabalhos. Transcurso do 210° aniversário da
Inconfidência Mineira..... 19765

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Transcurso do 210° aniversário da Inconfidência
Mineira. 19766

PRESIDENTE (Lincoln Porteia) - Convite
ao Senador José Alencar para composição da
Mesa Diretora dos trabalhos................... .......... ..... 19767

ELISEU RESENDE (PFL - MG), OLlMPIO
PIRES (Bloco/PDT - MG) - Transcurso do 210°
aniversário da Inconfidência Mineira. 19767

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 
Transcurso do 210° aniversário da Inconfidência
Mineira. Homenagem à memária do jurista Pon-
tes de Miranda..... 19770

MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB -
MG) - Transcurso do 210° aniversário da Inconfi-
dência Mineira. .. 19771

PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Convite
ao Senador Francelino Pereira para composição
da Mesa Diretora dos trabalhos. 19772

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG) 
Transcurso do 210° aniversário da Inconfidência
Mineira. 19772

PRESIDENTE (Mário Assad Júnior) 
Agradecimento aos Parlamentares e convidados
presentes. 19773

V - Encerramento
3 - ATA DA 79" SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 4" SESSÂO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51"
LEGISLATURA, EM 23 DE ABRIL DE 2002

I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses-

são anterior

111 - Leitura do expediente
IV - Pequeno Expediente
DA. EVILÃSIO (Bloco/PSB - SP) - Rele

vância da atuação do Instituto Ana Rosa (Associ
ação Barão de Souza Queiroz) na assistência a
crianças e adolescentes em situação de risco so
cial, em São Paulo, Estado de São Paulo. Con
gratulações à Presidenta Maria de Nazaré Soa
res de Camargo Meira de Castro e equipe pela
excelência dos serviços prestados à frente da
entidade. .. 19781

CORIOLANO SALES (PMDB - BA) 
Importância da adoção, pelo Brasil, de medidas
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19797

19796

19798

19796

19795

19792
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19789

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS)
- Aplausos à Comissão de Agricultura e Política
Rural pela aprovação do projeto de lei sobre cria-
ção do seguro agrícola .

LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Pressupostos
para a construção de Estado Nacional Moderno,
com a extinção do racismo e do apartheid no Bra
sil. Reconhecimento de 22 de abril como Dia Naci
onal da Resistência Indígena, Negra e Popular. ......

NILSON MOURÃO (PT - AC) - Inércia do
Governo Federal ante a escalada da violência no
País. Expectativa da sociedade brasileira quanto
à implantação de políticas de segurança pública.
Transcurso do aniversário de fundação do Muni-
cípio de Tarauacá, Estado do Acre ..

WALDIR PIRES (PT - BA) - Solidariedade
ao Embaixador José Maurício Bustani, em razão
de sua destituição da Diretoria-Geral da Organi
zação para a Proibição das Armas Químicas.
Protesto contra os Estados Unidos da América
por moção de desconfiança contra o Diplomata
brasileiro e pela atuação prepotente junto a orga
nismos internacionais. Pronunciamento do
Embaixador Araújo Castro em apoio ao Diploma-
ta destituído .

ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS) - Reunião
entre integrantes da Comissão de Desenvolvi
mento Urbano e Interior e representantes de enti
dades civis para debate da política nacional de
habitação. Urgente inclusão na pauta de projeto
de lei, de iniciativa popular, sobre constituição do
Conselho Nacional de Habitação e do Fundo Na
cional da Habitação. Conveniência de encami
nhamento ao Congresso Nacional, pelo Presi
dente da República, de medida provisória sobre
implantação do Programa de Subsídio à Habita-
ção de Interesse Social. ..

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL) 
Prioridade dada pelo Governo Fernando Henri
que Cardoso ao capital internacional em detri
mento do setor de infra-estrutura e da área social
nacional. .

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Urgência na
construção de ponte sobre o rio Paraíba do Sul,
na BR-1 01, no Município de Campos dos Goyta
cazes, Estado do Rio de Janeiro. Existência de
recursos orçamentários para execução da obra....

19789

19788

19788

19788

19786

19785

19787

19784

19785

19783

LUCIANO ZICA (PT - SP) - Encaminha
mento à Justiça de representação contra o Prefe
ito José Antonio Barros Munhoz, do Município de
Itapira, Estado de São Paulo, por improbidade
administrativa. Solidariedade à Vereadora Sonia
Calidone diante da arbitrariedade sofrida por par
te do Sr. Noé Massari, Presidente do Serviço de
Água e Esgoto do Município ..

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR) - Inope
rância do Serviço de Investigação de Crianças
Desaparecidas, implantado pela Polícia Civil do
Estado do Paraná. Tráfico de mulheres e crianças
no Estado .

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Denúncia
de favorecimento à Fundação CESGRANRIO e
às empresas Geograph Informática e Serviços e

DIVALDO SURUAGY (PST - AL) - Neces
sidade de legislação disciplinadora do acesso à
Internet. .

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ. Dis
curso retirado pelo orador para revisão.) - Rela
tório conjunto do Fundo Monetário Internacional
e do Banco Mundial sobre aumento da dívida ex
terna brasileira. Críticas ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso pela submissão aos ditames
de entidades financeiras internacionais .

DA. HELENO (PSDB - RJ) - Realização,
pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro,
de seminário sobre Gás Natural Veicular. Apre
sentação de projeto de lei sobre liberação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos
portadores de hepatite ..

COSTA FERREIRA (PFL - MA) - Defesa
de conclusão da Ferrovia Norte-Sul. ..

URSICINO QUEIROZ (PFL - BA) - Home
nagem póstuma ao ex-Deputado Federal Luís
Eduardo Magalhães .

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS (PFL
- SC) - Críticas ao Demonstrativo de Benefícios
Tributários encaminhado ao Congresso Nacional,
pelo Poder Executivo, por ocasião do envio do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2003 .

NILTON BAIANO (PPB - ES) - Inaugura
ção do Hospital Geral e Infantil de Vila Velha, no
Estado do Espírito Santo ..

PAULO PAIM (PT - RS) - Artigo "Critério
de reajuste aos aposentados adotado pejo Go
verno fere a Constituição Federal", de Paulo Pas
tori, publicado no jornal da COBAP - Confedera
ção Brasileira de Aposentados e Pensionistas ......

destinadas ao efetivo combate à lavagem de di- Multispectral Mapas Digitais pela Fundação Institu-
nheiro no País.................................................. ...... 19782 to Brasileiro de Geografia e Estatística. Destituição

do Embaixador José Maurício Bustani do cargo
de Diretor-Geral da Organização para a Proibi
ção das Armas Químicas. Repúdio à política im
perialista adotada pelos Estados Unidos da Amé-
rica , , .



RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) 
Insatisfação com o relatório final da CPI do
PROER. . .

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Expansão
dos serviços postais por meio de parceria entre a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a
iniciativa privada em rede nacional de franquias.
Urgência na aprovação do Projeto de Lei n°
5.682, de 2001, sobre renovação, por cinco anos,
dos atuais contratos de franquia. Concorrência
predatória promovida pelos Correios com a licita
ção de novos pontos de venda próximos às lojas
franqueadas. .. 19809

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Con
fiança no sucesso das negociações diretas entre
autoridades israelenses e palestinas, mediadas
pelo Secretário de Estado norte-americano Colin
Powell. Apoio à proposta de envio de força inter
nacional de paz para os territórios ocupados na
Palestina, apresentada pelo Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, Kofi Annan.
Acerto na orientação pacifista da política externa
brasileira em relação ao conflito no Oriente Mé
dio. Preocupação do orador com a situação de
familiares residentes na Cisjordânia. Necrológio
do médico radiologista Kemil Lauar, de Goiânia,
Estado de Goiás. 19810

JOVAIR ARANTES (PSDB - GO) - Aptidão
da região oeste do Estado de Goiás, especial
mente dos Municípios de Iporá, Rio Verde e Mon-
tividiu, para a produção de soja......... 19811

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC) -
Elevada carga tributária incidente sobre os servi-
ços de telecomunicações no Brasil. 19812

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA) 
Denúncia do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal no Estado do Pará 
SINTSEP de apropriação indébita, pela máfia do
contracheque, de proventos de servidores apo-
sentados no Estado do Pará. 19813

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP) - Denún
cia de desvio de recursos destinados ao paga
mento de indenizações de servidores da antiga
Ferrovia Paulista SA Pedido à direção da Rede
Ferroviária Federal de cumprimento das cláusu
las contratuais asseguradoras dos direitos dos
ferroviários. 19813

CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP) - Contri
buição das agroindústrias canavieira e cítrica para
a economia do País. Homenagem ao empresário
Antonio Eduardo Tonielo, Presidente do Sistema
COPERCANA, CANOESTE e COCRED, pela de-
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MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Transcur- Anúncio da constituição do Movimento Democrá-
so do Dia do índio - 19 de abril. Trabalho desen- tico Acreano. 1980 I

volvido pelo Núcleo de Atividades Múltiplas do
Centro Universitário da Grande Dourados em re-
serva indígena do Município, no Estado de Mato
Grosso do Sul. 19799

RENATO VIANNA (PMDB - SC) - Anúncio
de implantação, pela PETROBRAS, de novos
campos de exploração de petróleo no litoral do
Estado de Santa Catarina. 19800

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC) 
Crise do setor agrícola da região Sul provocada
pela estiagem. Apresentação, pela Federação
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, de
proposta de concessão de anistia de dívidas de
produtores rurais. Reivindicação aos Ministérios
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do De
senvolvimento Agrário e da Integração Nacional,
pelo Fórum Parlamentar Catarinense, de imple-
mentação de medidas em prol da agropecuária. .. 19800

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Contradi
ções entre dados do Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária e do Ministério do De
senvolvimento Agrário a respeito do número de
assentamentos rurais no período de 1995 a
2001.............................................. 19802

JOÃO MAGNO (pT - MG) - Transcurso do
38° aniversário de emancipação política e admi
nistrativa dos Municípios de João Monlevade e
Bela Vista de Minas, Estado de Minas Gerais. Vi
sita do orador à Companhia Siderúrgica Bel-
go-Mineira........... 19803

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Aprova
ção, pela Câmara dos Deputados, da Medida
Provisória n° 11, de 2002, referente à instituição
do Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profis
sionalização dos Trabalhadores em Enfermagem.
Implantação do plano de carreira dos servidores
da Casa. Motivo da suspensão, pelo Fundo Naci
onal de Desenvolvimento da Educação, do re
passe de verbas da merenda escolar para Muni-
cípios do Estado do Piauí. 19805

EDINHO BEl (PMDB - SC) - Conseqüên
cias da crise de energia elétrica ocorrida no País.
Necessidade de uso racional dos recursos natu-
rais brasileiros " 19806

JOÃO TOTA (PPB - AC) - Elogio à decisão
do Supremo Tribunal Federal pela manutenção
da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral acer
ca do disciplinamento das coligações partidárias
para as eleições de 2002. Defesa de apoio do
Partido Progressista Brasileiro ao Senador José
Serra, pré-candidato do Partido da Social Demo
cracia Brasileira à Presidência da República.
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19832

19833

19828

19829

19834

19833

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Solidariedade ao Embaixador José Mau
rício Bustani, destituído do cargo de Diretor-Geral
da Organização para a Proibição das Armas Quí
micas. Acompanhamento, pelo Partido dos Tra
balhadores, de caravanas da cidadania por bair
ros periféricos da cidade de Salvador, no Estado
da Bahia. Estado de abandono do Complexo Ha-
bitacional das Cajazeiras. 19834

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 19835

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Consulta à Presidência sobre a realiza
ção da Ordem do Dia. Solicitação de encerra
mento dos trabalhos nas Comissões para início
do processo de votação......... 19835

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário. Determinação de
encerramento dos trabalhos nas Comissões. ....... 19835

VI - Ordem do Dia

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Importância da colaboração do Presiden-

LUIZ MOREIRA (PFL - BA. Pela ordem.) 
Destituição do Embaixador José Maurício Busta-
ni do cargo de Diretor-Geral da Organização para
a Proibição das Armas Químicas ..

ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.) - Anún
cio de realização de seminário sobre o disciplina-
mento do transporte rodoviário de cargas, no Audi
tório Nereu Ramos, da Casa - 23 a 25 de abril. .......

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Retomada do crescimento da in-
dústria brasileira nos últimos quatro meses ..

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.) 
Anúncio de lançamento do livro "Ecos do Contesta
do - Rebeldia Sertaneja", de autoria do professor e
historiador Eloy Tonon. Tramitação do Projeto de
Lei n° 6.529, de 2002, sobre instituição de meca
nismos de desenvolvimento para a região do Con-
testado, nos Estados de Santa Catarina e Paraná... 19834

19817

19822

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Transcurso do 30° aniversário de criação do De
partamento de Engenharia de Materiais da Uni
versilllade Federal de São Carlos, Estado de São
Paulo. Artigo "Trinta anos do Departamento de
Engenharia de Materiais da UFSCar", de autoria
do Prof. José Roberto G. da Silva, publicado pelo
jornal Primeira Página .

JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ) 
Razões da baixa qualidade do ensino no País.
Necessidade de programas destinados à qualifi
cação e à valorização dos profissionais do setor
educacional. .

dicação à indústria sucroalcooleira da região de Ri- no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, Estado do
beirão Preto, Estado de São Paulo.......................... 19814 Rio de Janeiro. Urgente resgate da dívida social

ROBERTO PESSOA (PFL - CE) _ Trans- do País .

curso do 10° aniversário da Paróquia de Nossa JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL) - Co-
Senhora da Conceição, em Pajuçara, no Municí- mentários sobre recentes acontecimentos políti-
pio de Maracanaú, Estado do Ceará. 19815 cos ocorridos no mundo. Defesa do sistema par-

PAULO ROCHA (PT - PA) - Outorga do Tí- lamentarista de governo. Importância da partici-
tulo de Cidadão Brasiliense ao ex-Deputado Fá- pação do Governo brasileiro em questões inter-
bio Feldmann. Importância da preservação do nacionais .

meio ambiente. 19816 PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
Convocação dos Deputados ao plenário para iní-
cio da Ordem do Dia ..

ARY KARA (PTB - SP) - Realização da
Semana Monteiro Lobato, no Município de Tau
baté, Estado de São Paulo. Homenagem à me-
mória do escritor. 19822

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO) - Ho-
menagem ao Senador Iris Rezende... 19824

V - Grande Expediente

IÉDIO ROSA (PFL - RJ) - Tratamento do
esgoto sanitário da Lagoa de Araruama, Estado do
Rio de Janeiro. Alocação, pela bancada federal do
Estado do Rio de Janeiro, de recursos orçamentá
rios para desassoreamento da Lagoa de Araruama
e para tratamento da Lagoa de Imboassica, no Mu
nicípio fluminense de Macaé. Descumprimento, por
governantes, de dispositivo da Lei Complementar
n° 80, de 1994, sobre criação de Defensorias PÚ
blicas. Escalada da violência e da criminalidade no
País. Urgente tramitação de projeto de lei, oriundo
do Senado Federal, sobre a indisponibilização de
bens de vítimas de seqüestro ou de extorsão. 19824

BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem.) - Cumprimentos à jornalista Dad Squarisi
por artigo publicado no Correio Braziliense so
bre instituição de cotas para ingresso de negros
e afro-descendentes nas universidades. Elogio
ao jornal Correio Braziliense pelo espaço dedi
cado à reflexão sobre as relações raciais no
País, pela ótica negra. 19827

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.)
Pesquisa realizada pela Organização Internacio-
nal do Trabalho sobre a participação de menores



19855

19857

19857

19859

19861

19861

19860

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Apresentação de requerimento de

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requerimen
to de destaque para votação em separado do art.
88, acrescentado ao Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias pelo art. 4° da Proposta de
Emenda à Constituição n° 407-0, de 2001 .. " .

Usaram a palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), RICARDO BERZOINI (PT -
SP). PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado "."" "

Usaram a palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados BISPO
RODRIGUES (Bloco/PL - RJ), JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA), FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT SC), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ), DR. BENEDITO DIAS
(PPB - AP). DR. ROSINHA (PT - PR), WAGNER
ROSSI (PMDB - SP), VEDA CRUSIUS (PSDB -
RS), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) .

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Registro de voto... " .. " .........

EDIR OLIVEIRA (PTB - RS Pela ordem) -
Apelo aos Parlamentares para reflexão sobre o
voto a ser proferido na matéria em pauta.... " ...... "

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Apelo à Presidência da Casa para união
contra a vitória da extrema-direita nas eleições
presidenciais da França "".......... 19862

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Fernando Gabeira "....... 19862

19843

19843

19844

19844

19845

19845

19846

19846

19854

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Expectativa
da Presidência quanto à votação de matérias de
interesse da categoria. "" " """ ..

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSOB
SP Pela ordem.) - Posicionamento do Senador
José Serra, pré-candidato à Presidência da Re
pública, sobre uso do álcool combustível pela fro-
ta de veículos oficiais " ..
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te Aécio Neves para fechamento de acordo sobre Usaram da palavra para encaminhamento
votação de matérias de interesse dos servidores da votação os Srs. Deputados ROBSON TUMA
públicos ". 19843 (PFL - SP), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo-

co/PSB - MA) " " "" "................... 19855

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição do requerimento..." .. """ ... "."" " .... ""... 19855

Prejudicialidade do requerimento de adia-
mento da votação "." "" ""."" .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de preferência para apreciação do Desta
que para Votação em Separado referente ao arti
go 88, sobre o Destaque para votação em sepa-
rado referente ao inciso III do artigo 85" .. "" ....... " 19855

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs Deputados ARNALDO FARIA DE
SÁ (PTB - SP), WAGNER ROSSI (PMDB - SP)...... 19855

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação do requerimento de preferência........ ". 19857

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Manifestação de pesar pelo falecimento do em
presário Roberto Maluf...... " ........ " ... " .... "" ........

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem.) - Demissão do Embaixador José
Maurício Bustani do cargo de Diretor-Geral da
Organização para a Proibição das Armas Quími-
cas- OPAQ .

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Aprovação, pela Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, da admissibilida
de da proposta de emenda à Constituição sobre
criação do Imposto Único Federal. "" .. ""'" ........ "

PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de in
clusão na pauta do projeto de decreto legislativo,
oriundo do Senado Federal, sobre verticalização
das coligações partidárias.""" ..... "" .... " .... " .......

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Pedro Valadares ...... "" ..... " ... " ..

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA.
Pela ordem.) - Indignação contra demissão do
Embaixador José Maurício Bustani do cargo de
Diretor-Geral da Organização para a Proibição
das Armas Químicas - OPAQ " " .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continua
ção da votação, em segundo turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 407-0, de 2001,
que "altera os arts. 100 e 156 da Constituição Fe
deral e o art. 81 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias". " .. "" ... "" .... " .. " .. """ ... " ..... "",,.

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento para retirada da matéria da Ordem do Dia. 19854

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
MA) - Questão de ordem sobre inexistência de
quorum para votação da matéria......................... 19855

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado José Antonio
Almeida " " "......" .. ".". 19855
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19871

19872

19871

19870

19870

19869

19869

19869

19868

19868

19868

19868

BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ. Pela
ordem.) - Explicação ao Plenário sobre o Projeto
de Lei n° 6.256, do Deputado Valdemar Costa
Neto, sobre coligações partidárias ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra
mento da votação. Manutenção do dispositivo
destacado .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
do inciso 111 do art. 85, constante da redação

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de inclusão em
pauta de requerimento de urgência para o Projeto
de Lei nO 6.256, de 2002, do Deputado Valdemar
Costa Neto, sobre coligações partidárias .

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Indagação à Presidência sobre consti
tucionalidade do uso de projeto de decreto legis
lativo para sustação de ato do Poder Judiciário ....

19867

19867

19867

19867

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Apoio à proposta de criação do Plano
de Cargos e Salários dos servidores do Poder
Judiciário e do Ministério Público da União ..

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ) .

JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT - SP
Pela ordem.) - Manifestação de fiscais pela apro
vação da Medida Provisória n° 2.175, de 2002........

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado LUIZ SÉRGIO
(PT - RJ) ..

realização, pela Casa, de sessão solene em ho- CLEMENTINO C~EL.H0 (B~o~o/~PS - PE.
menagem ao Embaixador José Maurício Bustani Pela ordem.) - Indagaçao a Presldencla sobre a
pelos trabalhos realizados na Diretoria-Geral da tramitação do projeto de decreto legislativo relati-
Organização para a Proibição das Armas Quími- vo à verticalização das coligações partidárias......

caso 19862 PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta

DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) - ao Deputado Clementino Coelho .

Esclarecimento aos espectadores da TV Câmara FERNANDO FERRO (PT _ PE. Pela or-
sobre a matéria em votação. Solidariedade ao dem.) _ Apoio à mobilização dos servidores do
pleito dos professores da rede de ensino público Poder Judiciário pela aprovação do projeto de lei
do Estado do Paraná por reajuste salarial. 19862 sobre criação do Plano de Cargos e Salários da

GUSTAVO FRUET (PMDB - PRo Pela or- categoria .

dem.) - Conclusão dos trabalhos da Comissão INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Pela
Parlamentar de Inquérito destinada à investiga- ordem.) _ Apoio à aprovação do plano de carrei-
ção das relações entre o Banco Central do Brasil ra dos servidores do Poder Judiciário e do Minis-
e instituições financeiras privadas............ ...... ....... 19863 tério Público da União. Empenho do Partido da

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- Frente Liberal para inclusão na pauta do Projeto
putados RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP), de Lei n° 3.384, de 2000, sobre a criação de Va-
ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ), MIRIAM ras da Justiça do Trabalho ..

REJO (Bloco/PSB - RJ).................................... ..... 19863 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela ordem.) ordem.) - Inauguração do Fórum Social da Justi-
- Defesa de aprovação de projeto de lei sobre ake- ça Federal pelo Tribunal Regional Federal da 3a

ração da legislação referente ao Estatuto da Advo- Região .

cacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. 19864 ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela or-

ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Pela or- dem.) - Abertura da FIQ - Feira Internacional da
dem.) - Manifestação de entidades representati- Qualidade em Máquinas, Matérias-Primas e
vas dos trabalhadores rurais do Estado do Rio Acessórios para a Indústria Moveleira, em Ara-
Grande do Sul pela realização de plebiscito so- pongas, Estado do Paraná ..

bre a entrada do Brasil na Área de Livre Comér- JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem.) - So-
cio das Américas. Nota do jornalista Ricardo Bo- licitação à Presidência de votação de pedido de
echat sobre acordo entre a Rede Brasil Sul de urgência para tramitação de projeto de lei sobre
Telecomunicações e assaltantes. 19865 coligações partidárias .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
putados NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP), ao Deputado João Paulo ..
RODRIGO MAIA (PFL - RJ), EDIR OLIVEIRA
(PTB - RS), RODRIGO MAIA (PFL - RJ). 19865

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Apoio ao
requerimento de urgência para tramitação da
proposta de criação de Plano de Cargos e Salári
os para os servidores do Poder Judiciário e do
Ministério Público da União. 19867



19890

ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Conveniência da isenção da cobrança da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi
nanceira em investimentos feitos nas bolsas de
valores. . ..

19883
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dada pelo art. 4° da Proposta de Emenda à Partido dos Trabalhadores relativo à votação da
Constituição n° 407-0, de 2001. 19881 matéria.................................... 19889

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.) - Con-
MA. Pela ordem.) - Pedido da palavra para justifi- vite aos Parlamentares para participação na so-
cativa do destaque....................................... 19881 lenidade de abertura do 2° Seminário O Discipli-

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta namento do Transporte Rodoviário de Cargas, no
ao Deputado José Antonio Almeida. .. 19881 auditório Nereu Ramos, da Casa. .. 19889

Usaram da palavra para encaminhamento Usou da palavra para orientação da res-
da votação os Srs. Deputados RODRIGO MAIA pectiva bancada o Sr. Deputado WALTER
(PFL - RJ), JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo- PINHEIRO (PT - BA) 19889

co/PSB - MA), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - MAX ROSENMANN (PMDB _ PRo Pela or-
PR), SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG).... 19881 dem.) _ Manifestação de pesar pelo falecimento

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do do farmacêutico e ex-Vereador João Alfredo Cos-
dispositivo destacado. 19882 ta, em Ibaiti, Estado do Paraná. 19890

Usaram da palavra para orientação das CUNHA BUENO (PPB - SP. Pela ordem.)
respectivas bancadas os Srs. Deputados - Posicionamento contrário à cobrança da Con-
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) - SÉRGIO tribuição Provisória sobre Movimentação Finan-
NOVAIS (Bloco/PSB - CE), FERNANDO CORUJA ceira... 19890
(Bloco/PDT - SC), ODELMO LEÃO (PPB - MG),
HENRIQUE FONTANA (PT - RS), WAGNER
ROSSI (PMDB - SP), LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB - PR), INOCÊNCIO OLIVEIRA (pFL - PE),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP), ROBERTO
JEFFERSON (PTB - RJ) .

Usaram da palavra pela ordem os Srs De
putados BABÁ (PT - PAl, LUIZ CARLOS HAULY
(PSDB - PR), RUBENS FURLAN (Bloco/PPS 
SP), ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ),
TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS). 19885

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre a realização de sessão ex
traordinária da Casa após o encerramento da
presente sessão. 19887

Usou da palavra para orientação da res-
pectiva bancada o Sr. Deputado EMERSON KA-
PAZ (Bloco/PPS - SP) 19887

PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Realização de convênio entre a Universi
dade de Brasília e a Prefeitura Municipal de Alto
Paraiso, no Estado de Goiás, para prestação de
serviços comunitários por graduandos dos Cur
sos de Medicina, Odontologia e Enfermagem,
com possível extensão para a área de turismo
ecológico........................................... 19888

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ THOMAZ NONÔ
(PFL-AL) 19888

RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or-
dem.) - Posicionamento do orador com relação à
matéria 19888

PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem) 
Contestação ao pronunciamento do Deputado
Luiz Carlos Hauly sobre o posicionamento do

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica-
do ao Plenário sobre realização de sessão extra
ordinária após o término da presente sessão. ...... 19891

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Afastamento do Embaixador brasileiro
José Maurício Bustani do cargo de Diretor-Geral
da Organização para a Proibição das Armas
Químicas - OPAQ. Artigo do jornalista Ricardo
Amaral, publicado no jornal Valor Econômico,
sobre o resultado das eleições majoritárias na
França. 19891

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra
mento da votação. Manutenção do dispositivo
destacado. Dispensada a redação final. Encami-
nhamento da matéria ao Senado Federal. 19892

Apresentação de Proposições: JOÃO
SAMPAIO E OUTROS, DR. HELENO, RENATO
VIANNA, SOCORRO GOMES, FERNANDO
FERRO, AIRTON DIPP, RICARDO IZAR,
CORAUCI SOBRINHO, RICARDO IZAR,
VIRGíLIO GUIMARÃES, AGNELO QUEIROZ,
ALEXANDRE CARDOSO E OUTROS,
ROBERTO PESSOA, AVENZOAR ARRUDA,
ROBERTO PESSOA, SOCORRO GOMES E
ALDO ARANTES, DR. HÉLIO E MIRO
TEIXEIRA, JOSÉ CARLOS COUTINHO, PAULO
ROCHA, MARIA LÚCIA, AIRTON CASCAVEL E
OUTROS, NAIR XAVIER LOBO, JURANDIL
JUAREZ E WAGNER ROSSI, MÁRIO
NEGROMONTE E SRS. LíDERES, NAIR
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19937

19946

19937

19946

19946

19946

19936

19946

19946

19937

19936

19937

NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Recuperação, pelo Ministério dos
Transportes, da BR-364 no Estado de Goiás. Re-
gistro de voto ..

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or
dem.) - Protesto contra a suspensão, pela Prefei
tura Municipal de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, do transporte de crianças portado
ras de necessidades especiais às escolas da
rede pública de ensino .

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Transcurso
do 4° aniversário do falecimento do ex-Deputado
Luis Eduardo Magalhães .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 289, de 2000 ..

Dispensa da votação da redação final. ..

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
nO 1.664, de 2002, que aprova o texto do Proto
colo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a assi
naturas na cidade de Quioto, Japão, em 14 de
dezembro de 1997, por ocasião da Terceira Con
ferência das Partes da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Importância
para o Brasil da aprovação da matéria ..

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. DeP!1tados CARLOS
MOSCONI (PSDB - MG), ODIUO BALBINOnl
(PSDB - PR), LAURA CARNEIRO (PFL - RJ).
ORLANDO FANTAZZINI (PT - SP), PAULO
JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS), RITA CAMATA
(PMDB - ES), NARCIO RODRIGUES (PSDB 
MG), FRANCISCO GARCIA (PFL - AM),
CARLOS BATATA (PSDB - PE) ..

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Econo
mia, Indústria, Comércio e Turismo, o Sr. Deputa-
do CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP) .

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados EUSEU
RESENDE (PFl - MG), CLEUBER CARNEIRO
(PFL - MG), MILTON TEMER (PT - RJ),
ADOLFO MARINHO (PSDB - CE), JOSÉ
UNHARES (PPB - CE), MARCUS VICENTE

19933

19933

19934

19933

19936

19934

19934

19933

19933

19933

XAVIER LOBO E NORBERTO TEIXEIRA, NAIR LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) - Fatta
XAVIER LOBO, JOSÉ CARLOS COUTINHO........ 19903 de apoio, pela Prefeitura Municipal de Angra dos

VII _ Encerramento Reis, Estado do Rio de Janeiro, ao Centro Integra-
do de Atendimento à Saúde Mental. .

4 - ATA DA 80a SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51· LEGISLATURA, EM 23 DE
ABRIL DE 2002

I - Abertu ra da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses-
são anterior

11I- Leitura do expediente
IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 289-C, de 2000, que acrescenta
o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, incorporando os policiais militares
do extinto Território Federal de Rondônia aos
quadros da União .

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 289, de 2000 .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
GERMANO RIGOnO (PMDB - RS) .

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PE), BABÁ (PT - PA) ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados NILTON CAPIXABA (PTB - RO),
MARINHA RAUPP (PMDB - RO) .

PASTOR AMARILDO (PPB - TO. Pela or
dem.) - Assinatura pelo Governo Siqueira Cam
pos, de Tocantins, de contratos para a constru
ção, no Estado, das Usinas Hidrelétricas de San-
ta Isabel e São Salvador. .

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Realização, pela Comissão de Agricultura e Po
lítica Rural, de audiência pública para debate da
adição de fécula de mandioca à farinha de trigo,
para fabricação de pães .

JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.) 
Homenagem póstuma, no Estado da Bahia, ao
ex-Deputado Luís Eduardo Magalhães. Artigo ''O
quarto ano sem Luís", de autoria do ex-Senador
Antonio Carlos Magalhães, publicado no jornal
Correio da Bahia .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Transcurso do 4° aniversário de faleci
mento do ex-Deputado Luís Eduardo Magalhães.



19954

19956

20091

20091

20041

20032

COMISSOES

5 - ATA DA COMISSÃO
a) Comissão Especial destinada a elaborar

a Redação do vencido em 1° Turno e a Redação
Final da PEC n° 610-A/98 (Imunidade Parlamen-
tar), • 1a Reunião, em 8 -11- 01 .

• Ata Com Notas Taquigráficas

6 - PARECERES: Projeto de Lei nOs
505-A/91, 2.008-8/99, 2.528-B/00, 3.508-8/00,
3.681-A/00, 3.786-A/00, 3.919-A/00, 4.397-A/01,
4.739-A/01, 4.748-A/01, 4.865-A/01, 4.943-A/01; Pro-
jeto de Decreto Legislativo nO 1.472-A/01 ..

7 - DESIGNAÇÕES
a) Comissão de Economia, Indústria e Co-

mércio, em 23-4-02.................. .. ..

b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 412/01 (Fundo de Desenvolvi-
mento da Amazônia Ocidental), em 23-4-02 .

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

19948

19949

19949

19950

19952

19952

19953

19949

19950

19950

19954

Usou da palavra para proferir parecer ao
projeto, em substituição à Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, o Sr. Deputado LUIZ
ANTONIO FLEURY (PTB - SP) ..

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De
putados ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP), LUIZ CARLOS HAULY(PSDB 
PR), INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) ........

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerra-
mento da discussão... ..
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(PPB - ES), PAULO OCTÁVIO (PFL - DF), Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
URSICINO QUEIROZ (PFL - BA), DR. HELENO do FERNANDO FERRO (PT - PElo 19954
(PSDB - RJ») GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB JOÃO MAGNO (PT _ MG. Pela ordem.) _
- AL), DARCISIO PERONDI (PMDB - RS).......... 19947 Relevância da ratificação, pela Casa, do Protoco-

Usou da palavra para proferir parecer ao lo de Kyoto. Elogio à Direção do Hospital Marga-
projeto, em substituição à Comissão de Defesa rida, Município de João Monlevade, Estado de
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, o Sr. Minas Gerais, pela aplicação criteriosa de recur-
Deputado FERNANDO GABEIRA (PT - RJ). ....... 19948 sos destinados à compra de novos equipamentos

Usaram da palavra pela ordem, para regis- e à melhoria das instalações ..
tro de voto, os Srs. Deputados A~NALDO MUNIZ Usou da palavra pela ordem, para registro
(Bloco/PP$ - RO), EXPEDITO JUNIOR (PSDB - de voto, o Sr. Deputado CLAUDIO CAJADO (PFL
RO), EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO), - BA)................................................................ 19955
ANA CATARINA (PMDB, RN), OSVALDO JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL _
BIOLCHI (PMDB - RS). 19948 RJ P I d ) A - d .

. e a or em. - presentaçao e requerrmen-
to de criação, pela Casa, de Comissão Externa
para apuração das denúncias de corrupção no
Município de São Gonçalo, Estado do Rio de Ja
neiro, veiculadas pelo Jornal Nacional, da Rede
Globo de Televisão. 19955

EURiPEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Regozijo com a aprovação, pela
Casa, da proposta de emenda à Constituição so
bre incorporação de policiais militares do ex-Territó
rio Federal de Rondônia aos quadros da União.
Contentamento com a ratificação do Protocolo de
Kyoto sobre redução da emissão de gases poluen-
tes no meio ambiente. Dificuldades para aprovação
do Código Florestal do Estado de Rondônia ..

V - Encerramento

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE) .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem.) - Apoio à ratificação de assinatura ao
Protocolo de Kyoto. Repúdio à pressão exercida
pelos Estados Unidos da América para destitui
ção do Embaixador José Maurício Bustani do
cargo de Diretor-Geral da Organização para a
Proibição de Armas Químicas, ..

IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela or
dem.) - Importância da ratificação de assinatura
ao Protocolo de Kyoto ..

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB - SP),
JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT - SP)..

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado JOSÉ DE ABREU (PTN - SP).

Usaram da palavra para orientação das res
pectivas bancadas os Srs. Deputados HENRIQUE
FONTANA (pT - RS), LUIS CARLOS HEINZE
(PPB - RS), LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)..

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Votação e
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nO
1.664, de 2002, e da redação final. .

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal .
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Ata da 778 Sessão, Solene, Matutina,
em 23 de abril de 2002

Quarla-lCira 24 19709

Presidência dos Srs. Efraim Morais, 10 Vice-Presidente Cabo Júlio,
§ 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno.

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 9 horas e 16 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. CABO JÚLIO, servindo como 2° Secretá
rio, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a
qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Pas
sa-se à leitura do expediente.

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

111 - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes termos:

MENSAGEM N° 286

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Altera a Lei n° 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências".

Brasília, 18 de abril de 2002. - Fernando Henri
que Cardoso

PROJETO DE LEI N° 6.605, DE 2002

Altera a Lei n° 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998,

passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 22 .

XIII - da livre empresa no desporto
profissional, caracterizado pela natureza

eminentemente empresarial da gestão e ex
ploração do desporto profissional." (NR)

"Art. 4° .

§ 2° A organização desportiva do País,
fundada na liberdade de associação, integra
o patrimônio cultural brasileiro e é conside
rada de elevado interesse social, inclusive
para os fins do disposto nos incisos I e III
art. 5° da Lei Complementar n° 75, de 20 de
maio de 1993.

"Art. 20 .

§ 6° As ligas formadas por entidades
de prática desportiva envolvidas em compe
tições de atletas profissionais equiparam-se,
para os fins do art. 46-A, às entidades de
administração de desporto." (NR)

"Art. 23 .

111 - destituição de seus dirigentes,
caso incorram em qualquer das hipóteses
do inciso 11.

Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, o disposto no art. 27 às entidades
de administração de desporto profissionaL"
(NR)

"Art. 27. Em face do caráter eminente
mente empresarial da gestão e exploração
do desporto profissional, as entidades de
prática desportiva participantes de competi
ções profissionais e as ligas em que se or
ganizarem que não se constituírem em soci
edade comercial ou não contratarem socie
dade comercial para administrar suas ativi
dades profissionais equiparam-se, para to
dos os fins de direito, às sociedades de fato
ou irregulares, na forma da lei comercial.

§ 5° o disposto no art. 23 aplica-se, no
que couber, às entidades a que se refere o
caput.

§ 6° A entidade que não se constituir re
gularmente em sociedade comercial, na for
ma deste artigo:
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E.M. N° 024/02-MET

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

Brasília,

Brasília, 17 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A atividade desportiva, pela própria formação

cultural do povo brasileiro, representa um patrimônio
de interesse geral, que transcende as fronteiras do
País. Nesse contexto, os representantes do Brasil em
competições internacionais levam a responsabilidade
de valorizar, perante outras nações, o sentimento na
cional e o espírito de união do povo brasileiro, alme
jando destaque mundial na área desportiva.

2. Especificamente, a partir da metade do sécu
lo passado, o futebol consolidou-se como um fator
cultural, influindo na formação social brasileira ao as
sumir indiscutíveis características de patrimônio, por
ter se transformado em bem de natureza material e
imaterial.

3. Corno bem intangível, o futebol é, inegavel
mente, um componente maior do imaginário popular,
suscitando paixões exacerbadas e influindo, de ma
neira aguda, no comportamento da população. No
que diz respeito ao seu aspecto tangível, o futebol é,
de há muito, um produto da indústria mundial do es
porte que movimenta superiores interesses financei
ros, em decorrência da intensa exploração comercial
da atividade.

4 Apesar de o futebol ter, na segunda metade
do século passado, rapidamente evoluído em quase
todo o mundo de um estágio socioeconômico anacrô
nico caracterizado por hábito típicos do período feu
dalista para a fase capitalista da história, o futebol, no
Brasil, sob o aspecto empresarial, vive, ainda, no pas
sado remoto.

5. Insensíveis às contemporâneas exigências
da nova ordem econômica mundial, os gestores da
atividade, em nosso País, investiram tempo e recur
sos, econômicos e financeiros, para impedir que a
moderna ordenação jurídica garantisse transparência
aos atos de comércio desse segmento da economia
produtiva.

6. Em decorrência dessas práticas, o futebol
brasileiro, que experimentou um período de inigualá-

I - fica impedida, ainda que presentes .
os requisitos da Lei n° 9.317, de 5 de dezem- § 2° Constitui inadimplência na presta-
bro de 1996, de optar pela inscrição no Sis- ção de contas da entidade, dentre outras hi-
tema integrado de Pagamento de Impostos e póteses, o não-cumprimento do disposto
Contribuições das Microempresas e das neste artigo." (NR)
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;

11 - não se sujeita à contribuição de que
trata o § 6° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, incidindo, no caso, as con
tribuições de que tratam os incisos I e 11 do
mesmo artigo, sem prejuízo das demais con
tribuições para o custeio da seguridade social;

111 - fica impedida de gozar de qual
quer beneficio fiscal em âmbito federaL"
(NR)

"Art. 57 .

Parágrafo único. A contribuição de que
trata o inciso I fica reduzida pela metade se a
entidade de prática desportiva contratante
constituir-se regularmente em sociedade co
merciai, na forma do art. 27." (NR)

"Art. 90 .

Parágrafo único. Em face do disposto
no § 2° do art. 4°, qualquer sócio ou cotista de
entidade de prática desportiva, bem assim os
membros do CNE são partes legitímas para
representar ao Ministério Público da União
contra os dirigentes das entidades referidas
no parágrafo único do art. 13, indicando os fa
tos concretos e os elementos probantes da
prática de ato com violação da lei ou dos res
pectivos estatutos." (NR)

Art. 2° O art. 46-A da Lei n° 9.615, de 1998,
passa a vigorar com a seguinte alteração, renume
rando-se o atual parágrafo único para § 1°;

"Art. 46-A. A entidade de administração
de desporto e a de prática desportiva envolvi
das em qualquer competição de atletas profis
sionais ficam obrigadas a:

I - elaborar e publicar suas demonstra
ções financeiras na forma definida pela Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após
terem sido auditadas por auditores indepen
dentes devidamente registrados na Comis
são de Valores Mobiliários;

II - submeter suas contas juntamente
com os relatórios da auditoria de que trata o
inciso I à aprovação do CNE, na forma do
regulamento.
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vel prosperidade no cenário esportivo mundial entre atletas profissionais ~s entidades de administração
1958 e 1994, foi vítima de um endêmico processo de do desporto, para os fins do art. 46-A.
corrosão que a Nação só conheceu graças às apura- 14. Propõe-se, no presente projeto de lei, a obri-
ções realizadas no Senado Federal, pela Comissão gatoriedade de os estatutos das entidades de admi-
Parlamentar de Inquérito criada para investigar o sub- nistração do desporto a destituição de seus dirigentes
mundo do futebol profissional. quando incorrerem nas hipóteses enumeradas no in-

7. Independentemente do tratamento que será ciso 11.
dado, no âmbito do Poder Judiciário, às denúncias 15. O projeto ora apresentado a Vossa Excelên-
contidas no fielatório Final da CPI do Senado, é, hoje, cia contempla, de forma objetiva, a realidade fática do
tarefa dos Poderes Públicos adotarem as competentes estágio do desporto nacional quanto à necessidade
medidas que, em tempos variados, propiciarão a mo - de as entidades se constituírem em sociedade co-
ralização da atividade. Assim, não pode o Poder Exe- mercial ou contratarem sociedade comercial para ad-
cutivo se fazer ausente na edição de normas de cará- ministrar suas atividades profissionais, facultando
ter geral para ,a ?btenção de ~esultados que cond~zam àquelas que não o fizerem serem equiparadas às so-
o desporto patno e, em particular, o futebol brasileiro, ciedades de fato ou irregulares na forma da lei comer-
no reconhecimento da relevânc!a par~ ~ aspecto do cial, gravando-as com maior vigor nas obrigações daí
patrimônio sóciocultural da Naçao brasileira. decorrentes, inclusive excluindo-as dos benefícios

8. O presente projeto de lei pretende fixar a res- decorrentes da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
ponsabilidade dos dirigentes das entidades de adminis- 1996 e sujeitando-as às contribuições de que tratam
tração, dos clubes ou das ligas promotoras do espetá- os incisos I e 11 do art. 22, da Lei n° 8.212, de 24 de ju-
culo desportivo, assegurando, assim, transparência à nho de 1991 e, por fim impedindo-as de gozarem de
gestão dos responsáveis pelo desporto profissional. benefícios fiscais em âmbito federal.

9. Na realidade, esta proposta objetiva, acima 16. Por sua vez, propõe-se a inserção do parágra-
de tudo, restaurar o espírito do projeto de lei, de inicia- fo único ao art. 90, que contempla os sócios ou cotistas
tiva do então Ministro Extraordinário do Esporte de entidades de prática desportiva e os membros do
Edson Arantes do Nascimento, concebido pelo Dou- Conselho Nacional de Esporte com legitimidade para
tor Gilmar Ferreira Mendes, hoje Ministro-Chefe da representar ao Ministério Público da União contra os di-
Advocacia Geral da União. rigentes do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, Com~ê

10. No tocante ao aspecto substantivo, o referido Paraolímpico Brasileiro - CPB, as entidades nacionais
diploma tornava privativo de sociedades comerciais, as de administração do desporto, as entidades regionais
atividades relacionadas com as competições de futebol de administração do desporto, as ligas regionais e naci-
praticado por atletas profissionais. O resgate do que foi onais e as entidades de prática desportiva filiadas ou
subtraído daquele diploma legal- a regulamentação do não às que foram acima indicadas.
futebol como ato de comércio -, e que ora se propõ~ 17. Por fim, o art. 2° da presente proposta de pro-
resgatar por intermédio das presen!es alterações da Lei jeto de lei, visa a assegurar maior controle, pela socie-
n° 9.615, de 24 de mar90.de 1998, e o cerne .d~ tra~sfor- dade, das entidades de administração do desporto e as
mação da estrutur~.báSica ~o f~ebol brasileirO, Junt~- de prática desportiva envolvidas nas competições de
mente com. uma sene ~e obngaço,e~ e de resp?n~blh- atletas profissionais, quando obriga as mesmas a ela-
dade q~e.visam garantir a nece,s~ana transparencla e a borar e publicar suas demonstrações financeiras de
construir Instrumentos democratlcos de controle. conformidade com as determinações inseridas pela Lei

11. Dentro desse contexto, o projeto de lei inicia n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e se submeterem
por inserir o inciso XIII ao art. 2° d~ Lei nO 9.~15/98, àauditagem por auditores independentes, devidamente
determinando a natureza ~mpresanal da gestao e ex- registrados na Comissão de Valores Mobiliários, além
ploração do desporto profiSSional. de serem obrigadas a submeterem suas contas, junta-

12. O § 2° do art. 4°, ao reafirmar ser a organiza- mente com os relatórios da auditoria, à aprovação do
ção desportiva do País de elevado interesse social, Conselho Nacional de Esporte, de forma a const~uir

subordina-a às funções institucionais do Ministério inadimplência na prestação de contas da entidade. O
Público da União. descumprimento do disposto neste artigo, acarretará,

13. É acrescido o § 6° ao art. 20, que determina necessariamente, o impedimento da percepção, pelas
a e~iparação das ligas formadas por entidades de entidades, de benefícios públicos ou contratação com a
prática desportiva, envolvidas em competições de Administração Pública.
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18. Essas as razões, imperiosas, que levam a
submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência
a presente proposta de projeto de lei, com alterações
relevantes na legislação desportiva brasileira que, se
acolhidas por Vossa Excelência, recomenda-se seja
encaminhado ao Congresso Nacional com o pedido
de urgência.

Respeitosamente, - Caio Luiz de Carvalho, Mi
nistro de Estado do Esporte e Turismo

Aviso nO 317 - C. Civil.

Brasília, 18 de abril de 2002

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Altera a Lei n° 9.615, de 24
de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências".

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

Do Sr. Senador Mozarildo Cavalcante, Quar
to Secretário, no exercício da Primeira Secretaria
do Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 325 (SF)

Brasília, 23 de abril de 2002

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 212, de 2001 , constante dosoau
tógrafos em anexo, que dá nova redação ao § 1 do
art. 19 da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001 (dis
põe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante
do Ensino Superior), para atribuir prioridade absoluta
aos alunos afrodescendentes e ameríndios".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
canti, Quarto Secretário, no exercício da primeira se
cretaria.

PROJETO DE LEI N° 6.630, DE 2002

Dá nova redação ao § 1° do art. 19
da Lei n° 10.260, de 12 de julho de 2001
(dispõe sobre o Fundo de Financiamento

ao estudante do Ensino Superior), para
atribuir prioridade absoluta aos alunos
afrodescendentes e ameríndios.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°0§1°doart. 19daleinolO.260,de12de

julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 19 ..
§ 1° A seleção de alunos a serem be

neficiados nos termos do caput dará prio
ridade absoluta aos alunos brasileiros
afrodescendentes e ameríndios e será re
alizada em cada instituição por uma co
missão constituída paritariamente por re
presentantes da direção, do corpo docente
e da entidade de representação discente.

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

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Senado Federal, 23 de abril de 2002. - Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Oficio n° 327(SF)

Brasília, 23 de abril de 2002

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n° 220, de 2001 , constantes dos au
tógrafos em anexo, que "concede pensão especial a
Mário Juruna".

Atenciosamente, - Senador Mozarildo Caval
cante, Quarto Secretário,no exercício da Primeira Se
cretaria.

PROJETO DE LEI N° 6.631, DE 2002

Concede pensão especial a Mário
Juruna.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É concedida a Mário Juruna, índio xavan
te e primeiro deputado-índio do Brasil, pensão espe
cial vitalícia e equivalente à remuneração prevista
para o NS-A-III, inerente às categorias funcionais de
nível superior da tabela de vencimento do funcionalis
mo público federal.
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Parágrafo único. Por morte do beneficiário, a
pensão de que trata este artigo reverterá a sua espo
sa ou companheira legalmente habilitada.

Art. 2° O beneficio de que trata esta lei sujeita-se
ao disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Fe
deral.

Art. 3° A atualização do valor da pensão far-se-á
de acordo com os índices adotados para as demais
pensões pagas pelo Tesouro Nacional.

Art. 4° A despesa decorrente desta lei correrá à
conta de Encargos Previdenciários da União - Recur
sos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 23 de abril de 2002. - Senador
Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

Ofício nO 395-L-PFU2002

Brasília, 16 de abril de 2002

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado Leode
gar Tiscoski (PPB - SC) para integrar, como mem
bro suplente, a Comissão de Desenvolvimento
Urbano e Interior, em vaga existente.

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

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 407-L-PFU02

Brasília, 18 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do
Partido da Frente Liberal - PFL para integrar a Co
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis
calização.

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

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

OF. PSDB/I/W 538/2002

Brasília, 19 de abril 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 Paulo Kobayashi, para integrar, como
membro titular, a Comissão de Economia, Indústria
e Comércio.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. PSDB/I/N° 540/2002

Brasília, 19 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência determinar a subs
tituição do Deputado Paulo Kobayashi pelo Deputa
do Arthur Virgílio, como membro titular, na Comis
são de Relações Exteriores de Defesa Nacional.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior,
Líder do PSDB

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

josé Carlos Fonseca Júnior
José Thomaz Nonô

Lael Varella
Laura Carneiro

Paes Landim
Paulo Braga

José Carlos Aleluia
Luciano Castro
Mussa Demes
Neuton Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Fernandes
Santos Filho
Wilson Braga

Suplentes
Átila Lins

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues

Gerson Gabrielli

Titulares
Antônio Carlos Konder Reis
Aracely de Paula
João Ribeiro
Jorge Khoury



OF. N° 423 -P/2002 - CCJR

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 415-P/2002 - CCJR

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
4.865/01, apreciado por este órgão técnico, em 16
de abril do corrente.

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

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, 17 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as provi
dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 1.472/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 16 de abril do corrente.

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

Brasília, 17 de abril de 2002

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

OF.N° 61/02
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Do Sr. Deputado Haroldo lima, Líder do 4.397/01, apreciado por este Órgão Técnico, em 16
Bloco Parlamentar PSB/PcdoB, nos seguintes de abril do corrente.
Termos: Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Exce-

lência protestos de elevada estima e consideração.
Deputado Ney Lopes, Presidente.

Brasília, 18 de abril de 2002-05-16

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico, nos termos regimentais, a Deputada

Alcione Athayde (PSB) como membro suplente da
Comissão Permanente de Seguridade Social e Famí
lia.

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. - Deputado Haroldo lima Líder
do Bloco PcdoB, PSB.

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Ney Lopes, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, nos seguintes termos:

OF.W 372-P/2002 - CCJR

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n°
2.008/99.

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

Cordialmente, - Deputado Ney Lopes Presidente.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF.W 403-P/2002 - CCJR

Brasília, 17 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para providen

cIas regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO



Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 4.943, de 2001.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presiden

te.

Do Sr. Deputado Rodrigo Maia, Presidente
da Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, nos seguintes termos:

Of. Preso N° 47/02

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 505, de 1991, e dos de nOs 727/95, 1.316/95,
1.330/95, 2.588/96, 3.871/97, 1.361/99, 2.000/99,
2.001/99, 2022/99, 2.357/00, 2.439/00, 2.489/00,
2.531/00, 2.537/00, 3.154/00, 3.566/00, 4.393/01,
4.450/01, 5.122/01 e 5.630/01, apensados.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputado Rommel Feijó,
Presidente.

Publique-se
Em 23-4-02, - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Romel Feijó, Presidente da
Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:

Ofício n° 156/2002-P

OFTP N° 47/2002

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.786/2000.

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

Respeitosamente, - Deputado Pinheiro Lan
dim, Presidente.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Da Sra. Deputada Esther Grossi, Presidente
da Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
nos seguintes termos:

Ofício-Preso n° 61/COECD

Brasília, 4 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a

OFTP N° 46/2002

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.508/2000.

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

Respeitosamente, - Deputado Pinheiro Lan
dim, Presidente.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.
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Do Sr. Deputado Pinheiro Landim, Presiden- rejeição do Projeto de Lei nO 3.919/2000, do Sr. Nel-
te da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio son Pellegrino, que "proclama Patrono do pessoal su-
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos: balterno da Marinha do Brasil o Marinheiro João Cân

dido Felisberto", para publicação da referida proposi
ção e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputada Esther Grossi,
Presidente
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Of. P - 22/02
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- termos do artigo 24, inciso 11, alínea g, do
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido. RICO. Oficie-se e, após publique-se.

Atenciosamente, - Deputado Rodrigo Maia, Em 23-4-2002. - Aécio Neves, Presi-
Presidente. dente.

Publique-se.
Em, 23-4-2002, - Aécio Neves, Presidente

Of. Preso N° 051/02

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to no disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.681, de 2000.

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

Atenciosamente, - Deputado Rodrigo Maia,
Presidente.

Publique-se.
Em, 23-4-2002, - Aécio Neves, Presi

dente.

Do Sr. Deputado Duílio Pisaneschi, Presi
dente da Comissão de Viação e Transporte, nos
seguintes termos:

Of. P - 21/02

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de

Lei n° 2.528/00 - do Sr. Ademir Lucas - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade da condução em aeronaves
de desfibriladores esternos automáticos", inicialmen
te despachados ás Comissões para apreciação con
clusiva, nos termos do art. 24, 11, do Regimento Inter
no, decaiu dessa condição, por ter recebido parece
res divergentes nas Comissões de Seguridade social
e Família e de Viação e Transporte e, em conseqüên
cia, estará sujeito à apreciação do Plenário, com base
na alínea 9 do inciso do art. 24.

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Ciente. Transfira-se ao plenário a com
petência para apreciar o PL. 2.528/00, nos

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do regimento Interno, comunico a V. EXa que a Comis
são de Viação e Transporte, em reunião ordinária reali
zada hoje, aprovou o projeto de Lei nO 4.739/01 - do Sr.
Ary Kara - que "altera o art. 281 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro", e o de n° 5.370/01, apensado.

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 23-4-2002. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. P - 23/02

Brasília, 10 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 58, caput,
do Regimento Interno, comunico a V. Exa que a Co
míssãode Viação e Transportes, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nO 4.748/01 
do Sr. Josué Bengtson - que "modifica a redação do
art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997".

Atenciosamente, - Deputado Duílio Pisanes
chi, Presidente.

Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.
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Do Sr. Deputado Bonifácio de Andrada, Co- Do Sr. Deputado Darci Coelho, nos seguin-
ordenador - Geral do Grupo de Trabalho para tes termos:
Consolidação da Legislação Brasileira, nos se- Ofício n° 41/2002
guintes termos:

OF.GTCLB 18/2002

Brasília, 17 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência seja providenciada
a publicação imediata no Diário Oficial da União e
no Diário da Câmara dos Deputados, do Projeto de
Lei nO 6.189, de 2002, que declara revogados o De
creto-Lei n° 714, de 20 de setembro de 1938, e os
atos normativos que menciona, pertinentes aos ser
viços de telecomunicações, radiodifusão e postal,
de autoria do Poder Executivo, em face da nova Lei
Complementar n° 107. de 26 de maio de 2001. que
modificou a Lei Complementar n° 95, de 26 de feve
reiro de 1998.

A publicação destina-se à divulgação do citado
projeto de lei, com vistas ao recebimento, no prazo de
30 (trinta) dias, de criticas e contribuições por parte
dos diversos segmentos da sociedade brasileira, nos
termos do disposto no Regimento Interno (Art. 212, §
2°).

Nada mais havendo a tratar, reitero ao Precla
ro Presidente meus protestos de alta estima e eleva
do apreço. - Deputado Bonifácio de Andrada, Co
ordenador Geral do Grupo de Trabalho.

Ref.: Publicação, no Diário Oficial
da União e no Diário da Câmara dos De
putados, do Projeto de Lei nO 6.189 de
2002, que declara revogados o Decre
to-Lei n° 714, de 20 de setembro de 1938,
e os atos normativos que mencionam, per
tinentes aos serviços de telecomunica
ções, radiodifusão e postal, de autoria do
Poder Executivo.

Defiro. Publique-se.
Em: 23-4-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a retirada de minha

assinatura no recurso interposto no PL n° 4.409.

Atenciosamente, - Deputado Darci Coelho.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL n°
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publi
que-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presiden-
te.

Do Sr. Dino Fernandes, nos seguintes ter
mos:

OF.108-02/GAB-DF

Brasília, 23 de abril de 2002

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

Senhor Presidente,

Precedido de meus cordiais cumprimentos, ve
nho a Vossa Excelência solicitar a gentileza na reti
rada de minha assinatura do Recurso, apresentado
ao PL n° 4.409/98, pelo Deputado Chico da Prince
sa.

Na certeza da atenção, renovo meus protestos
de consideração e apreço.

Respeitosamente, - Dino Fernandes, Deputa
do Federal, PPB - RJ.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL nO
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publi
que-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presiden-
te.



1<nIX Vuarla-Ictra 24 DL\RIO !HC\.MARA DOS Dj:»lJL\l)OS

Do Sr. Deputado Narcio Rodrigues, nos se- Excelentíssimo Senhor
guintes termos: Aécio Neves
Ofício na 414/02 M.D. Presidente

Câmara dos Deputados
Brasília, 23 de abril de 2002 Brasília - DF

.\bril d.., 2002

Excelentíssimo senhor Presidente
Aécio Neves
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, venho por meio des

te solicitar seja retirado minha assinatura do recurso
de que foi alvo o PL nO 4.409/98.

Certo de vossa atenção e pronta acolhida, apro
veito o ensejo par reiterar votos de consideração e es
tima.

Atenciosamente, - Narcio Rodrigues, Depu
tado Federal, PSDB - MG.

Defiro a retirada da assinatura do recur
so na 223/02, que se refere ao PL na 4.409/98
(RICO, art. 102, § 4°). Publique-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Roberto Argenta, nos se
guintes termos:

Ofício na 1.300/02

Brasília, 23 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Aécio Neves
M.D Presidente
Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acordo
com o principio da proporcionalidade partidária, como
membro suplente da Comissão especial da PEC n°
412/01 do Sr. Jefferson Peres, que "altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, introduzindo
artigos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental", O senhor Deputado José Melo.

Sendo o que me apresenta para o momento, co
lho a oportunidade para reiterar os meus protestos de
elevada estima e consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputa
do Federal Partido Humanista da Solidariedade 
PHS.

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vos

sa Excelência com o objetivo de Indicar, de acordo com
o principio da proporcionalidade partidária, em substitu
ição ao meu nome, como membro titular da Comissão
Especial da PEC na 412/01 do Sr. Jefferson Peres, que
"altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, introduzindo artigos para instituir o Fundo de Desen
volvimento da Amazônia Ocidental", o Senhor Deputa
do Sebastião Madeira.

Sendo o que me apresenta para o momento, co
lho a oportunidade para reiterar os meus protestos de
elevada consideração e distinto apreço.

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputa
do Federal Partido Humanista da Solidariedade 
PHS.

Defiro. Publique-se.
Em 23-4-2002. - Aécio Neves, Presi

dente.

_.z.9 __ 40:JllO;l

Dehro a retlré:tda da <:tsslna\ula do Recurso n" 223102, que se ref~re au Pl. 4409/98
(RICO, art. 102, § 41.» Publique-se
Em 23/04/02
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~

CN
'CIO NEVES
Presidente



Brasília, 23 de abril de 2002

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL n°
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publique-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado João Leão, nos seguintes
termos:

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

Sr Presidente:
Venho pelo presente, solicitar a retirada de mi

nha assinatura do recurso ao PL n° 4.409/98.
Atenciosamente, - Iberê Ferreira, Deputado

Federal.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL n°
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publique-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente

Do Sr. Deputado Iberê Ferreira, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO

REQUERIMENTO

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 22302, que se refere ao PL 4.409/98
(RICO, art. 102, § 4°). Publique-se.

Em 23-04-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Dilceu Sperafico, nos se
guintes termos:

Por maio do presente, venho requerer a retirada
da minha assinatura do recurso ref. PL n° 4409 de 98
Sendo so para o monte

Atenciosamente. - Deputado Dilceu Sperafico,
PPB gabo 746.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publique-se

Em 23/04/02. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Divaldo Suruagy, nos se
guintes termos:
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Do Sr. Deputado Danilo de Castro, nos se- PL n° 4.409/98, de autoria do Deputado Silas Brasilei-
guintes termos: ro, que "regula o exercício da profissão de Técnico em

Radiologia, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 23 de Abril de 2002. - Depu

tado Gastão Vieira.Requeiro, por meio deste, a retirada de minha
assinatura do Recurso ao PL n° 4.409, de 1998.

Brasília, 23 de abril de 2002. - Deputado Danilo
de Castro.

Requeiro, nos termos regimentais, a retirada de
minha assinatura do Recurso n° 223/02, aposto a PL
nO 4.409/98.

Sala de sessões, 23 de abril de 2002. - Deputado,
Divaldo Suruagy.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso nO 223/02, que se refere ao PI
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publique-se

Em 23/04/02. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Gastão Vieira, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Gastão)

Solicita a retirada da assinatura do
Deputado Gastão Vieira do Recurso n°
223/2002, referente ao PI n° 4.409/98.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência a retirada da mi

nha assinatura do Recurso n° 223/2002, referente ao

REQUERIMENTO

Requeiro, por meio deste, a retirada
de minha assinatura do recurso ao PL nO
4.409, de 1998.

Brasília, 23 de abril de 2002. - Deputado João
Leão.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso nO 223/02, que se refere ao PL n°
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°).

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Joel de Hollanda, nos se
guintes termos:

Brasília, 23 de abril de 2002

À Secretaria-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados

Solicito seja providenciada a retirada da minha
assinatura constante no recurso ao PL 4409/98, que
altera o inciso I do artigo 2° da Lei n° 7.394/85.

Atenciosamente, - Deputado Joel de Hollanda



MENSAGEM N° 257, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional autorizações para executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
comunitária, conforme os seguintes atos
e entidades:

- TVR 1857/02 - Portaria na 43, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Comuni-

te

Do Sr. Deputado Julio Semeghini, nos se
guintes termos:

Requeiro a retirada de minha assi
natura referente ao recurso do PL na
4409 de 1998.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. - Dep.
Julio Semeghini - PSDB/SP

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publi
que-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presiden-
te

Do Sr. Deputado Paulo Marinho, nos se
guintes termos:

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dep. Paulo Marinho)

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que seja reti

rada minha assinatura do apoiamento ao Recurso
223/02, de autoria do Nobre Parlamentar Chico da
Princesa, que requer a apreciação pelo plenário do
PL 4.409/98, mantendo sua condição original, ou
seja, Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pe
las Comissões - Art. 24 11.

Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. - Paulo
Marinho, Deputado Federal.

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL
4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publi
que-se.

Em 23-4-02, - Aécio Neves, Presiden-

REQUERIMENTO

Defiro a retirada da assinatura do Re
curso n° 223/02, que se refere ao PL
4.409/98 (RICO), art. 102, § 4°). Publi
que-se.

Em 23-4-/02. - Aécio Neves Presiden-
te

Requeiro, nos termos regimentais, a
retirada da minha assinatura do Recurso
na 223 do PL na 4.409, de 1998.

Brasília, 23 de abril de 2002. - Deputado, José
Borba.
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Defiro a retirada da assinatura do Re- Defiro a retirada da assinatura do Re-
curso n° 223102, que se refere ao PL 4.409/98 curso n° 223/02, que se refere ao PL n°
(RICO), art. 102, § 4°). Publique-se. 4.409/98 (RICO, art. 102, § 4°). Publique-se.

Em 23-4-02. - Aécio Neves Presidente. Em 23-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado José Borba, nos seguintes
termos:

Do Sr Deputado Jovair Arantes, nos seguin
testermos:

REQUERIMENTO N° , DE 2002
(Do Sr. Jovair Arantes)

Requer retirada de assinatura de
apoiamento ao Recurso na 223/02, do De
putado Chico da Princesa e outros.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Exce

lência que seja retirada minha assinatura de apoia
mento ao Recurso n° 223/02, do Deputado Chico da
Princesa e outros, que solicita que seja apreciado
pelo Plenário o Projeto Lei n° 4.409, de 1998, que al
tera o inciso I do art. 2° da Lei n° 7.394 de 29-10-1985,
suprimindo a exigência do técnico em radiologia reali
zar curso técnico com duração de três anos em esco
la técnica de radiologia.

Justificação

Face ao caráter essencialmente técnico que en
volve a discussão da matéria, à urgência da categoria
envolvida em ver o referido aprovada o projeto e, prin
cipalmente, considerando a grande quantidade de
proposições que sobrecarregam as pautas de vota
ção do Plenário desta Casa, é que revi minha posição
e desejo que seja retirado meu apoiamento ao pedido
de supressão do poder conclusivo do PL n° 4.409, de
1998.

Plenário da Câmara dos Deputados, 23 de Abril
de 2002. - Deputado Jovair Arantes.
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tária de Radiodifusão FM Comunitária de
Tracunhaém - PE, na cidade de Tracu
nhaém-PE;

- TVR 1858/02 - Portaria nO 44, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Cultural
de Taquaritinga do Norte, na cidade de
Taquaritinga do Norte - PE;

- TVR 1859/02 - Portaria n° 45, de 17
de janeiro de 2002 - Associação de Pro
moção Cultural, Educacional, Esportiva e
de Lazer do Município de Itinga - MG, na
cidade de Itinga - MG;

- TVR 1860/02 - Portaria nO 48, de 17
de janeiro de 2002 - Fundação Benefi
cente Rosal da Liberdade, na cidade de
Redenção - CE;

- TVR 1861/02 - Portaria n° 51, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Rádio
Comunitária FM Tangará - Um Bem a
Serviço da Comunidade, na cidade de
Tangará - RN;

- TVR 1862/02 - Portaria n° 52, de 17
de janeiro de 2002 - Associação de Co
municação e Rádio Comunitária do Bair
ro do São Bernardo - Campinas, na cida
de de Campinas - SP;

- TVR 1863/02 - Portaria n° 53, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Comuni
tária Manguense de Cultura e Arte, na ci
dade de Manga - MG;

- TVR 1864/02 - Portaria n° 55, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Comuni
tária Cuiabana, para Cultura e Defesa
Ambiental - ACUDAM, na cidade de Cuia
bá-MI;

- TVR 1865/02 - Portaria n° 56, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Comuni
tária dos Vaqueiros do Alto Sertão, na ci
dade de Serrita - PE; e

- TVR 1866/02 - Portaria n° 58, de 17
de janeiro de 2002 - Associação Comuni
tária Pedralvense de Radiodifusão, na ci
dade de Pedralva - MG.

(As Comisões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e de Justiça e de Redação (Art.54).)

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro

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

1- Portaria nO 43, de 17 de janeiro de 2002 - Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão FM Comunitária de
Tracunhaém - PE, na cidade de Tracunhaém-PE;

2 - Portaria n° 44, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Cultural de Taquaritinga do Norte, na ci
dade de Taquaritinga do Norte-PE;

3 - Portaria n° 45, de 17 de janeiro de 2002 
Associação de Promoção Cultural, Educacional,
Esportiva e de Lazer do Município de Itinga-MG, na
cidade de Itinga-MG;

4 - Portaria n° 48, de 17 de janeiro de 2002 
Fundação Beneficente Rosal da Liberdade, na cidade
de Redenção-CE;

5 - Portaria n° 51, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Rádio Comunitária FM Tangará - Um Bem
a Serviço da Comunidade, na cidade de Tangará-RN;

6 - Portaria n° 52, de 17 de janeiro de 2002 
Associação de Comunicação e Rádio Comunitária do
Bairro do São Bernardo - Campinas, na cidade de
Campinas-SP;

7 - Portaria n° 53, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Comunitária Manguense de Cultura e
Arte, na cidade de Manga-MG;

8 - Portaria n° 55, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Comunitária Cuiabana, para Cultura e
Defesa Ambiental - ACUDAM, na cidade de Cuia
bá-MT;

9 - Portaria n° 56, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Comunitária dos Vaqueiros do Alto Ser
tão, na cidade de Serrita-PE; e

10- Portaria n° 58, de 17 de janeiro de 2002 
Associação Comunitária Pedralvense de Radiodifu
são, na cidade de Pedralva-MG.

Brasília, 11 de abril de 2002. - Fernando Henri
que Cardoso.

MC 208 EM

Brasília. 28 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga, de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação Comunitária de Ra
diodifusão FM Comunitária de Tracunhaém - PE, na
cidade de Tracunhaém ,Estado do Pernambuco ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.
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2, Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co
munidade. numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segui
mentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000100/99. (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° 43, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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° 53103.000100/99, resolve:

Art. 1° - Autorizar a Associação Comunitária de
Radiodifusão FM Comunitária de Tracunhaém - PE,
com sede na Rua Manoel Pereira, n° 58 - Centro, na
cidade de Tracunhaém, Estado de Pernambuco, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° - A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°48'16"S e longitude em
35°14'26"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 4° - Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de

seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

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

MC 209 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho .a Vossa Excelência Portaria de outor

ga de autorização respectiva documentação para que a
entidade Associação ,cultural de Taquaritinga do Norte,
na cidade de Taquaritinga do Norte, Estado do Pernam
buco 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 sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

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° 53103.000225/99, 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 W 44, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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° 53103.000225/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural de Ta
quaritinga do Norte, com sede na Rua Professor Luiz
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Carlos, nO 18 - Centro, na cidade de Taquaritinga do
Norte, Estado de Perrambuco, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°54'12"S e longitude em
36°02'19"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 entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do to de deliberação.

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

MC 210 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a de Associação de Promoção Cultural, Educaci
onal, Esportiva e de Lazer do Município de Itinga-MG,
na cidade de Itinga, Estado de Minas Gerais, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi
dade 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 co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

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° 5371 0.000748/99 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 Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 45, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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° 53710.000748/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Promoção Cul
tural, Educacional, Esportiva e de Lazer do Município
de Itinga-MG, com sede na Rua Padre Emiliano Go
mes Pereira, s/n°, Bairro Alto Santa Cruz, na cidade
de Itinga, Estado de 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 subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 16°36'22"S e longitude em
41°46'16"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
apôs 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.

MC 212 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Fundação Beneficente Rosal da liber
dade, na cidade de Redenção, Estado do Ceará, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com ocaput 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 co-
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munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.

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° 53650.002495/98, 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 Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 48, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.002495/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Fundação Beneficente Rosal
da Liberdade, com sede na Rua Marechal Deodoro,
n° 100 - Centro, na cidade de Redenção, Estado de
Ceará, 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 04°13'33"S e longitude em
38°43'44"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

MC 213 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Radio Comunitária FM
Tangará - Um bem a serviço da comunidade, na cida
de de Tangará Estado do Rio Grande do Norte, explo
re o serviço de radiodifusão comunitária, em confor
midade 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 co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cu~ura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações per
mitem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só no processo educacio
nal, social e cultural mas, também, servem de elo à inte
gração de informações benéficas em todos os segui
mentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53780.000127/98, 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, obíeto 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° 51, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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 n° 53780.000127/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria FM Tangará - Um Bem a Serviço da Comunidade,
com sede na Rua Sebastião Ferreira, s/na - Centro,
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na cidade de Tangará" Estado do Rio Grande do Nor
te, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 6°12'4"S e longitude em
35°48'5"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Const~uição,devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC 214 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação de Comunicação e Rádio
Comunitária do Bairro do São Bernardo - Campinas,
na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, explo
re o serviço de radiodifusão comunitária, em confor
midade 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 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° 53830.001668/98. 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 § 30, do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 52, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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° 53830.001668/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Comunicação e
Rádio Comunitária do Bairro do São Bernardo - Campi
nas, com sede na Rua Guarulhos, nO 161 - São Bernar
do, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de três anos, sem dire~o de exclusividade.

Art. 20 Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22°55'26"S e longitude em
4r4'30"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

Art. 40 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30 do art. 223 da Const~uição,devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art. 50 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC 215 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência portaria de outor

ga de autorização respectiva documentação para que a
entidade Associação ComunITária Manguense de Cul
tura e Arte, na cidade de Mangal Estado de Minas Gera
is, explore o serviço de radiodifusão comun~ária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição
e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi-
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losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

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 mais, 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° 53710.000252/99, 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 W 53, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

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° 53710.000252/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Man
guense de Cultura e Arte, com sede na Rua Miguel
Couto n° 1.051, bairro Boa Vista, na cidade de Man
ga, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei nO
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 14°45'7"S e longitude em
43°S6'8"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

MC 216 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade, Associação Comunitária Cuiabana,
para Cultura e Defesa Ambiental- ACUDAM, na cida
de de Cuiabá Estado do Mato Grosso, explore o servi
ço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da co
munidade, numa demonstração de receptividade da fi
losofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação
da cultura geral das localidades postulantes.

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° 53690.00000S/00, 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, Ministro
de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 55, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53690.000005/00, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cuia
bana, para Cultura e Defesa Ambiental - ACUDAM,



PORTARIA N° 56, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

MC 218 EM

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

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
Pedralvense de Radiodifusão, com sede na cidade de
Pedralva, Estado de Minas Gerais explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da

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° 53103.000853198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária dos
Vaqueiros do Alto Sertão, com sede no Sitio Lajes, na
cidade de Serrita, Estado de Pernambuco, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 7°56'00"S e longitude em
39°19'00"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 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.

Brasília, 28 de fevereiro de 2002

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária dos Vaquei
ros do Alto Sertão, na cidade de Serrita, Estado de
Pernambuco, explore o serviço de radiodifusão comu
nitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da 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
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com sede na Rua Galdino Pimentel, n° 14, 9° andar, n° 53103.000853/98. que ora faço acompanhar, com
sala 92, Ed. Palácio do Comércio -Centro, na cidade a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a executar servi- 5. Em conformidade com os preceitos educacio-
ço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre-
anos, sem direito de exclusividade. sente processo, passará a produzir efeitos legais so-

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n° mente após deliberação do Congresso Nacional, a
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.
seus regulamentos e normas complementares. Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o de Estado das Comunicações.
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 15°35'51"S e longitude em
56°5'39"W, utilizando a freqüência de 105,9 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.

MC 217 EM
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MENSAGEM W 268, DE 2002
(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 na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária, constantes das Portarias nOs
43,44,45,48,51,52,53,55,56 e 58, de 17 de janeiro
de 2002.

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

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de abril de 2002, que "Renova con
cessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências". As entidades
mencionadas são as seguintes:

- TVR 1867/02 - Rádio Paraíso Ltda.
originariamente Rádio Educadora Palma
res de Magoas Ltda. na cidade de Maceió
- AL (onda média);

- TVR 1868/02 - Rádio Difusora de
Irecê AM Ltda. na cidade de Irecê - BA
(onda média);

- TVR 1869/02 - Rádio Rio Corrente
Ltda. na cidade de Santa Maria da Vitória
- BA (onda média);

- TVR 1870/02 - Rádio Vale Aprazí-
vel Ltda. na cidade de Jaguaquara - BA
(onda média);

- TVR 1871/02 - Rádio Pouso Alto
Ltda. na cidade de Piracanjuba - GO
(onda média);

- TVR 1872/02 - Sociedade Difusora
de Corinto Ltda. na cidade de Corinto 
MG (onda média);

- TVR 1873/02 - Rede Independente
de Rádio Ltda. na cidade de Jardim - MS
(onda média);

- TVR 1874/02 - Rádio Ingamar Ltda.
na cidade de Marialva - PR (onda média);

Em 11 de abril de 2002

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de Aviso n° 279 -C. Civil
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta-
ção da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.001517/98, 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° 58, DE 17 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 5371 0.001517/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Pe
dralvense de Radiodifusão, com sede na Rua Projeta
da, s/n°, Bairro Cruzeiro, na cidade de Pedralva. Esta
do de Minas Gerais, 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. 30 A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22°14'53"S e longitude em
45°27'37"W. utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
de § 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. 52. Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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- TVR 1875/02 - Rádio Progresso de
Clevelândia Ltda. originariamente Rádio
Nossa Senhora da Luz Ltda. na cidade de
Clevelândia - PR (onda média);

- TVR 1876/02 - Rádio J.M.B. Empre
endimentos Ltda. na cidade de Santa Cruz
do Capibaribe - PE (onda média);

- TVR 1877/02 - TV Rádio Clube de
Teresina S.A., na cidade de Teresina - PI
(onda média);

- TVR 1878/02 - Rádio Sepé Tiaraju
Ltda. na cidade de Santo Ângelo - RS
(onda média);

- TVR 1879/02 - SOBRAL - Socieda
de Butiaense de Radiodifusão Ltda. na
cidade de Butiá - RS (onda média);

- TVR 1880/02 - Central São Carlos
de Comunicação Ltda. na cidade de São
Carlos - SP (onda média);

- TVR 1881/02 - Emissora A Voz de
Catanduva Ltda. na cidade de Catanduva
- SP (onda média);

- TVR 1882/02 - Fundação Padre Kol-
be de Rádio e Televisão, originariamente
Sistema Mauá de Comunicação Ltda. na
cidade de Mauá - SP (onda média);

- TVR 1883/02 - L & C Rádio Emis
soras Ltda. na cidade de São Roque - SP
(onda média);

- TVR 1884102 - Rádio Araguaia Ltda.
na cidade de Araguaína - TO (onda média);

- TVR 1885/02 - Rádio Cidade AM
de Votuporanga Ltda. na cidade de Votu
poranga - SP (onda média);

- TVR 1886/02 - Rádio Diário de Pre
sidente Prudente Ltda. originariamente
TV Fronteira Paulista Ltda. na cidade de
Presidente Prudente - SP (onda média);

- TVR 1887/02 - Rádio Emissora da
Barra Ltda. na cidade de Barra Bonita 
SP (onda média);

- TVR 1888/02 - Rádio Emissora do
Grande Vale Ltda. originariamente L & C
Rádio Emissoras Ltda. na cidade de Ca
çapava - SP (onda média);

- TVR 1889/02 - Rádio Icatu Ltda. na
cidade de Penápolis - SP (onda média);

- TVR 1890/02 - Rádio Jornal de
Nhandeara Ltda. na cidade de Nhandeara
- SP (onda média);

- TVR 1891/02 - Rádio Jornal de
Barretos OM Ltda. na cidade de Barretos
- SP (onda média);

- TVR 1892/02 - Rádio República de
Morro Agudo Ltda. na cidade de Morro
Agudo - SP (onda média);

- TVR 1893/02 - Rádio Princesa
Monte Azul Ltda. na cidade de Monte
Azul Paulista - SP (onda média);

- TVR 1894/02 - Sistema Meridional
de Radiodifusão Ltda. na cidade de Voto
rantim - SP (onda média);

- TVR 1895/02 - Rádio Araguaía Ltda.
na cidade de Araguaína - TO (onda tropi
cal);

- TVR 1896/02 - Fundação João Pa
ulo 11, na cidade de Cachoeira Paulista 
SP (onda curta); e

- TVR 1897/02 - Televisão Princesa
D'Oeste de Campinas Ltda. na cidade de
Campinas - SP (sons e imagens).

(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 1° de abril de 2002, que "Renova concessão
das entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As entida
des mencionadas são as seguintes:

1 - Rádio Paraíso Ltda. originariamente Rádio
Educadora Palmares de Alagoas Ltda. na cidade de
Maceió-AL (onda média);

2 - Rádio Difusora de Irecê Am Ltda. na cidade
de Irecê-BA; (onda média)

3 - Rádio Rio Corrente Ltda. na cidade de Santa
Maria da Vitória-BA; (onda média)

4 - Rádio Vale Aprazível Ltda. na cidade de Ja
guaquara-BA; (onda média)

5 - Rádio Pouso Alto Ltda. na cidade de Píra
canjuba-GO; (onda média)

6 - Sociedade Difusora de Corinto Ltda. na cida
de de Corinto-MG; (onda média)

7 - Rede Independente de Rádio Ltda. na cida
de de Jardim-MS; (onda média)
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8 - Rádio Ingamar Ltda. na cidade de Marial
va-PR (onda média)

9 - Rádio Progresso de Clevelândia Ltda. origi
nariamente Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda. na ci
dade Clevelândia-PR (onda média)

10 - J.M.B. Empreendimentos Ltda. na cidade
de Santa Cruz do Capibaribe-PE; (onda média)

11 - TV Rádio Clube de Teresina SA, na cida
de de Teresina-PI; (onda média)

12 - Rádio Sepé Tiaraju Ltda. na cidade de San
to Ângelo-RS; (onda média)

13 - Sobral Sociedade Butiaense de Radiodifu
são Ltda. na cidade de Butiá-RS; (onda média)

14 - Central São Carlos De Comunicação Ltda.
na cidade de São Carlos-SP; (onda média)

15 - Emissora a Voz de Catanduva Ltda. na ci
dade de Catanduva-SP; (onda média)

16 - Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televi
são, originariamente Sistema Mauá de Comunicação
Ltda. na cidade de Mauá-SP; (onda média)

17 - L & C Rádio Emissoras Ltda. na cidade de
São Roque-SP; (onda média)

18 - Rádio Araguaia Ltda. na cidade de Araguaí
na-TO; (onda média)

19 - Rádio Cidade Am de Votuporanga Ltda. na
cidade de Votuporanga-SP; (onda média)

20 - Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda.
originariamente TV Fronteira Paulista Ltda. na cidade
de Presidente Prudente SP; (onda média)

21 - Rádio Emissora da Barra Ltda. na cidade
de Barra Bonita-SP; (onda média)

22 - Rádio Emissora do Grande Vale Ltda. origi
nariamente L & C Rádio Emissoras Ltda. na cidade de
Caçapava-SP; (onda média)

23 - Rádio Icatu Ltda., na cidade de Penápo
lis-SP; (onda média)

24 - Rádio Jornal de Nhandeara Ltda., na cida
de de Nhandeara-SP; (onda média)

25 - Rádio Jornal de Barretos Om Ltda., na ci
dade de Barretos-SP; (onda média)

26 - Rádio República de Morro Agudo Ltda., na
cidade de Morro Agudo-SP; (onda média)

27 - Rádio Princesa Monte Azul Ltda., na cida
de de Monte Azul Paulista-SP; (onda média)

28 - Sistema Meridional de Radiodifusão Ltda,
na cidade de Votorantim-SP; (onda média)

29 - Rádio Araguaia Ltda., na cidade de Ara
guaína-TO (onda tropical);

30 - Fundação João Paulo li, na cidade de Ca
choeira Paulista-SP (onda curta); e

31 - Televisão Princesa D'oeste de Campinas
Ltda. na cidade de Campinas-SP (sons e imagens).

Brasília, 15 de abril de 2002. - Fernando Hen
rique Cardoso
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Brasília 25 de fereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso projeto de decreto que trata da renovação de
concessões e autorizações, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas. para explorar serviço de radiodi
fusão, nas Localidades e unidades da Federação indi
cadas:

• Rádio paraíso LIDA. concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Maceió, Estado de Alagoas (Pro
cesso nO 29650.000774/93):

• Rádio Difusora de Irecê Am LIDA., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Irecê, Estado da
Bahia (Processo n° 53640.000583/98);

• Rádio Rio Corrente Ltda. concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da
Bahia (Processo n° 53640.000832195);

• Rádio Vale Aprazível Ltda. concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Jaguaquara. Estado da Ba
hia (Processo n° 53640.000310/96);

• Rádio Pouso Alto Ltda. concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Piracanjuba, Estado de Go
iás (Processo n° 53670.000094/98):

• Sociedade Difusora de Corinto Ltda. concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Corinto, Estado de
Minas Gerais (Processo nO 53710.001495/97);

• Rede Independente de Rádio LIDA., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Jardim, Estado de
Mato Grosso do Sul (Processo nO
53700.000858/97) ;

• Rádio Ingamar Ltda. concessionária de servi
ço de radiodifusão sonora em onda n adia. na
cidade de Marialva, Estado do Paraná (Pro
cesso n° 53740.000123'96):

• Rádio Progresso de Clevelândia Ltda. concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Clevelândia. Estado do Para
ná (Processo n° 53740.001074196):
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• J.M.B. Empreendimentos Ltda. concessioná- do de São Paulo (Processo nO 53
ria de serviço de radiodifusão sonora em 830.000138/97):
onda média, na cidade de Santa Cruz do Ca- • Rádio Emissora do Grande Vale Ltda. concessi-
pibaribe. Estado de Pernambuco (Processo onária de serviço de radiodifusão sonora em
n° 53103.000008/95): onda média, na cidade de Caçapava. Estado de

• TV Rádio Clube de Terezina SA, concessio- São Paulo (Processo n° 53830.001476/97):
nária de serviço de radiodifusão sonora em • Rádio Icatu Ltda. concessionária de serviço
onda média, na cidade de Teresina, Estado de radiodifusão sonora em onda média, na ci-
do Piauí (Processo n° 53760.000159/93); dade de Penápolis, Estado de São Paulo

• Rádio Sepé Tiaraju LIDA., concessionária de (Processo n° 53830.002085/98):
serviço de radiodifusão sonora em onda média, • Rádio Jornal de Nhandeara Ltda. concessioná-
na cidade de Santo Ângelo. Estado do Rio Gran- ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
de do Sul (Processo n° 53790.000755/96): média, na cidade de Nhandeara. Estado de São

• Sobral- Sociedade But1aense de Rdiodifusão Paulo (Processo nO 53830.001488/95);
Ltda. concessionária de serviço de radiodifusão • Rádio Jornal de Barretos Om Ltda. concessioná-
sonora em onda média, na cidade de Butiá, ria de serviço de radiodifusão sonora em onda
Estado do Rio Grande do Sul, (Processo n° média, na cidade de Barretos, Estado de São
53790.000258196): Paulo (Processo n° 53 830.000175/98);

• Central São Carlos de Comunicação Ltda. • Rádio República de Morro Agudo Ltda. con-
concessionária de serviço de radiodifusão so- cessionária de serviço de radiodifusão sonora
nora em onda média, na cidade de São Car- em onda média, na cidade de Morro Agudo,
los, Estado de São Paulo (Processo n° Estado de São Paulo (Processo n°
53830.001160/98); 53830.001549/97):

• Emissora a Voz de Catanduva LIDA., concessi- • Rádio Princesa Monte Azul Ltda. concessionária
onária de serviço de radiodifusão sonora em de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
onda média, na cidade de Catanduva, Estado dia, na cidade de Monte Azul Paulista, Estado de
de São Paulo (Processo nO 53830.000847/96); São Paulo (Processo nO 53830.001603'98);

• Fundação Padre Kobe de Rádio e Televisão, con- • Sistema Meridional de Radiodifusão Uda. conces-
cessionária de serviço de radiodifusão sonora em sionária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Mauá, Estado de São onda média, na cidade de Votorantim, Estado de
Paulo (Processo n° 53830.001536198): São Paulo (Processo n° 53830.000234196):

• L & C Rádio Emissoras Ltda. concessionária • Rádio Araguaia Ltda. concessionária de ser-
de serviço de radiodifusão sonora em onda viço de radiodifusão sonora em onda tropical,
média, na cidade de São Roque, Estado de na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins
São Paulo (Processo n° 53830.001414/97): (Processo n° 53670.000455/96);

• Rádio Araguaia Ltda. concessionária de ser- • Fundação João Paulo 11, autorizada de serviço
viço de radiodifusão sonora em onda média, de radiodifusão sonora em onda curta, na cida-
na cidade de Araguaína. Estado do Tocantins de de Cachoeira Paulista. Estado de São Paulo
(Processo n° 53670.00001 9/98): (Processo n° 53830.001408/97);

• RádioCidadeamdeVotuporangaLlDA.,conces- • Televisão Princesa D'oeste de Campinas
sionária de serviço de radiodifusão sonora em Uda. concessionária de serviço de radiodifu-
onda média, na cidade de Votuporanga, Estado são de sons e imagens, na cidade de Campi-
de São Paulo (Processo n° 53830.002705/98); nas, Estado de São Paulo (Processo n°

• Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda. 53830.001812197).
concessionária de serviço de radiodifusão so- 2. Observo que a renovação do prazo de vigência
nora em onda média, na cidade de Presidente das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
Prudente. Estado de São Paulo (Processo n° regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785. de
53830.001487/97); 23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de 26 de

• Rádio Emissora da Barra Ltda. concessioná- janeiro de 1983, que a regulamentou.
ria de serviço de radiodifusão sonora em 3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali-
onda média, na cidade de Barra Bonita, Esta- sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi-
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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 Regulamento,
Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior 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 1° DE ABRIL DE 2002

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 62 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 janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1° Ficam renovadas as concessões das en

tidades abaixo mencionadas para explorar, sem direi
to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço
de Radiodifusão sonora em onda média:

1- Rádio Paraíso Ltda. a partir de 1° de novembro
de 1993, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, ou
torgada originariamente à Rádio Educadora Palmares
de Alagoas Ltda. conforme Decreto n° 593, de 8 de fe
vereiro de 1962, renovada pelo Decreto n° 90.076, de
15 de agosto de 1984, transferida para a Televisão Ver
des Mares Ltda. pela Exposição de Motivos n° 320, de
26 de dezembro de 1984, do Ministério das Comunica
ções, e transferida pelo Decreto de 25 de outubro de
2001, para a concessionária de que trata este inciso
(Processo nO 29650.000774/93); - 95

11 - Rádio Difusora de Irecê Am Ltda. a partir de 5
de outubro de 1998, na cidade de Irecê, Estado da Ba
hia, outorgada pelo Decreto n° 96.771, de 26 de setem
bro de 1988 (Processo n° 53640.000583198);- 22

111 - Rádio Rio Corrente Ltda. a partir de 5 de fe
vereiro de 1996, na cidade de Santa Maria da Vitória,
Estado da Bahia, outorgada pelo Decreto n° 92.101,
de 10 de dezembro de 1985 (Processo n°
53640.000832/95);- 82

IV - Rádio Vale Aprazível Ltda. a partir de 19 de
agosto de 1996, na cidade de Jaguaquara, Estado da
Bahia, outorgada pelo Decreto n° 92.983, de 24 de ju
lho de 1986 (Processo nO 53640.000310/96); - 06

V - Rádio Pouso Alto Ltda. a partir de 6 de abril
de 1998, na cidade de o Piracanjuba, Estado de Go
iás, outorgada pelo Decreto nO 95.773, de 3 de março
de 1988 (Processo n° 53670.000094/98); -13

VI- Sociedade Difusora de Corinto Ltda. a partir
de 9 de fevereiro de 1998, na cidade de Corinto, Esta
do de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n°
95.634, de 13 de janeiro de 1988 (Processo n° 537
10.001495/97); - 12

VII - Rede Independente de Rádio Ltda. a partir
de 25 de agosto de 1997, na cidade de Jardim, Esta
do de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n°
79.842, de 22 de junho de 1977, e renovada pelo De
creto nO 96.221, de 24 de junho de 1988 (Processo n°
53700.000858/97); - 21

VIII- Rádio Ingamar Ltda. a partir de 11 de julho
de 1996, na cidade de Marialva, Estado do Paraná,
outorgada pelo Decreto n° 92.802, de 20 de junho de
1986 (Processo n° 53740.000123/96); - 41

IX - Rádio Progresso de Clevelândia Ltda. a
partir de 19 de maio de 1997, na cidade de Clevelân
dia, Estado do Paraná, outorgada originariamente à
Rádio Nossa Senhora da Luz Ltda. pela Portaria n°
407, de 11 de maio de 1977, renovada pelo Decreto
n° 94.189, de 6 de abril de 1987, e transferida pelo
Decreto n° 96.777, de 27 de setembro de 1988, para a
concessionária de que trata veste inciso (Processo n°
53740.001074/96); - 72

X-J.M.B. Empreendimentos Ltda. a partir de 14
de fevereiro de 1995, na cidade de Santa Cruz do Ca
pibaribe, Estado de Pernambuco, outorgada pelo De
creto n° 90.866, de 29 de janeiro de 1985 (Processo
n° 53103.000008/95); - 18

XI- TV Rádio Clube de Teresina SA, a partir de
1° de novembro de 1993, na cidade de Teresina, Esta
do do Piauí, outorgada pelo Decreto n° 46.003, de 15
de maio de 1959, e renovada pelo Decreto n° 92.917,
de 10 de julho de 1983 (Processo n°
53760.000159/93);- 43

XII - Rádio Sepé Tiaraju LIda. a partir de 6 de
setembro de 1996, na cidade de Santo Ângelo, Esta
do do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n°
78.365, de 3 de setembro de 1976, e renovada pelo
Decreto n° 94.243, de 22 de abril de 1987 (Processo
n° 53790.000755/96); -18

XIII- Sobral- Sociedade Butiaense de Rádiodi
fusão Uda. a partir de 5 de maio de 1996, na cidade
de Butiá, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pela Portaria n° 508, de 24 de abril de 1976, e renova
da pelo Decreto n° 96.843, de 28 de setembro de
1988 (Processo n° 53790.000258/96);- 75
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XIV - Central São Carlos de Comunicação Ltda. do de São Paulo, outorgada pela Portaria na 334, de
a partir de 8 de setembro de 1998, na cidade de São 26 de maio de 1966, e renovada peJo Decreto na
Carlos, Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria 93.435, de 16 de outubro de 1986 (Processo na
na 297, de 6de setembro de 1988, e autorizada a pas- 53830.000138/97);- 90
sar à condição de concessionária em virtude do au - XXII - Rádio Emissora do Grande Vale Ltda. a
mento de potência de sua estação transmissora, con- partir de 20 de outubro de 1997, na cidade de Caça-
forme Exposição de Motivos na 041, de 9 de maio de pava, Estado de São Paulo, outorgada originariamen-
1989, do Ministério das Comunicações (Processo na te à L & C Rádio Emissoras Ltda. pela Portaria na
53830.001160/98);- 65 1.090, de 14 de outubro de 1977, renovada, pelo De-

XV - Emissora a Voz de Catanduva Ltda. a partir ereto na 96.782, de 27 de setembro de 1988, e trans-
de 27 de dezembro de 1996, na cidade de Catanduva, ferida pelo Decreto na 97.492, de 8 de fevereiro de
Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria na 995, 1989, para a concessionária de que trata este inciso
de 5 de dezembro de 1966, e renovada pelo Decreto (Processo na 53830.001476/97);- 58
na 93.900, de 8 de janeiro de 1987 (Processo na XXIII - Rádio Icatu Ltda. a partir de 10 de no-
53830.000847/96); - 11 vembro de 1998, na cidade de Penápolis, Estado de

XVI- Fundação Padre Kolbe de Rádio e Televi- São Paulo, outorgada pelo Decreto na 96.680, de 13
são, a partir de 4 de outubro de 1998, na cidade de de setembro de 1988, à Rádio Icatu FM Ltda. autori-
Mauá, Estado de São Paulo, outorgada originaria- zada a mudar a sua denominação social para a atual,
mente ao Sistema Mauá de Comunicação Ltda. con- conforme Portaria na 153, de 31 de julho de 1995
forme Decreto na 96.764, de 23 de setembro de 1988, (Processo na 53830.002085/98);- 87
e transferida pelo Decreto de 25 de agosto de 1998, XXIV - Rádio Jornal de Nhandeara Ltda. a partir
para a concessionária de que trata este inciso (Pro- de 19 de fevereiro de 1996, na cidade de Nhandeara,
cesso na 53830.001536/98);- 69 Estado de São Paulo, outorgada pela Portaria na 194,

XVII - L & C Rádio Emissoras Ltda. a partir de 7 de 12 de fevereiro de 1976, renovada pelo Decreto na
de dezembro de 1997, na cidade de São Roque, Esta- 94.837, de 3 de setembro de 1987 (Processo na
do de São Paulo, outorgada pelo Decreto na 80.723, 53830.001488/95);- 75
de 10 de novembro de 1977, e renovada pelo Decreto XXV - Rádio Jornal de Barretos OM Ltda. a par-
na 96.831 , de 28 de setembro de 1988 (Processo na tir de 22 de fevereiro de 1998, na cidade de Barretos,
53830.001414/97);- 09 Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto na

XVIII- Rádio Araguaia Ltda. a partir de 5 de abril 95.586, de 5 de janeiro de 1988 (Processo na
de 1998, na cidade de Araguaína, Estado de Tocan- 53830.000175/98);- 05
tins, outorgada pelo Decreto na 81.409, de 27 de feve- XXVI- Rádio República de Morro Agudo Ltda. a
reiro de 1978, e renovada pelo Decreto de 30 de julho partir de 23 de dezembro de 1997, na cidade de Mor-
de 1992 (Processo na 53670.000019/98);- 06 ro Agudo, Estado de São Paulo, outorgada pelo De-

XIX - Rádio Cidade am de Votuporanga Ltda. a ereto na 95.295, de 24 de novembro de 1987 (Proces-
partir de 7 de fevereiro de 1999, na cidade de Votupo- so na 53830.001549/97);- 20
ranga, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto XXVII - Rádio Princesa Monte Azul Ltda. a partir
n° 83.052, de 17 de janeiro de 1979, e renovada pelo de 4 de outubro de 1998, na cidade de Monte Azul Pa-
Decreto na 98.112, de 31 de agosto de 1989, aprova- ulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto
do pelo Decreto Legislativo na 045, de 1990, publica- na 96.681, de 13 de setembro de 1988 (Processo na
do no Diário Oficial da União em 28 de novembro de 53830.001603/98);- 54
1990 (Processo na 53830.002705/98);- 60 XXVII' - Sistema Meridional de Radiodifusão

XX - Rádio Diário de Presidente Prudente Ltda. Ltda. a partir de 16 de abril de 1996, na cidade de Vo-
a partir de 20 de janeiro de 1998, na cidade de Presi- torantim, Estado de São Paulo, outorgada pela Porta-
dente Prudente, Estado de São Paulo, outorgada ori- ria na 95, de 14 de abril de 1986, e autorizada a pas-
ginariamente à TV Fronteira Paulista Ltda. conforme sar à condição de concessionária em virtude do au-
Decreto na 95.473, de 11 de dezembro de 1987, e mento de potência de sua estação transmissora, con-
transferida pelo Decreto de 18 de julho de 1997, para forme Exposição de Motivos na 189, de 5 de agosto
a concessionária de que trata este inciso (Processo de 1986, do Ministério das Comunicações (Processo
na 53830.001487/97);- 74 na 53830.000234/96);- 01

XXI - Rádio Emissora da Barra Ltda. a partir de Art. 20 Ficam renovadas as concessões das en-
8 de junho de 1996, na cidade de Barra Bonita, Esta- tidades abaixo mencionadas para explorar, sem direi-



"Art. 195 .

Altera a redação do § 6° do art. lS')
da Constituição Federal.

(Às Comissões de Constituição e ,i

ça e de Redação.)

§ 6° As contribuições sociais de que
trata este artigo só poderão ser exigidas
após decorridos noventa dias da data da pu
blicação da lei que as houver instituído ou
modificado, ou, no caso de prorrogação, de
imediato, não se lhes aplicando o disposto
no art. 150, 111, b." (NR)

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 526, DE 2002

(Do Sr. Luciano Castro e Outros)

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.

Justificação

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 § 6° do art. 195 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

A atual redação do § 6° do art. 195 da Constitui
ção Federal mostra-se inadequada aos casos de
simples prorrogação da cobrança das contribuições
sociais, como se verifica atualmente com a Contribu
ição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira, a
CPMF.

Diante disso, propomos na presente proposta
de emenda à Constituição que se altere a redação do
referido dispositivo, dispensando do interstício de no
venta dias O início da cobrança das contribuições ali
referidas, quando ocorrer sua prorrogação.

Tendo em vista a relevância da presente propo
sição para a solução dos problemas fiscais de nosso
País, contamos com o apoio dos ilustres colegas par
lamentares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 17 de abril de 2002. - De
putado Luciano Castro.

Aviso n° 295 - C. Civil

Brasília, 15 de abril de 2002

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

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

Brasília, 19 de abril de 2002; 181° da Indepen
dência e 114° da República. - Fernando Henrique
Cardoso, Presidente da República.
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to de exclusividade, pelo prazo de dez anos, os se- para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
guinte serviços de Radiodifusão sonora: providências".

I - em onda tropical: Rádio Araguaia Uda. a par- Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
tir de 25 de abril de 1997, na cidade de Araguaína, Casa Civil da Presidência da República.
Estado do Tocantins, outorgada pelo Decreto n°
79.284, de 16 de fevereiro de 1977, e renovada pelo
Decreto n° 96.869, de 29 de setembro de 1988 (Pro
cesso n° 53670.000455/96);- 88

11 - em onda curta: Fundaçao João Paulo 11, a
partir de 6 de janeiro de 1998, na cidade de Cachoeira
Paulista, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decre
to n° 95.470, de 11 de dezembro de 1987 (Processo
n° 53830.001408/97).- 06

Art. 3° Fica renovada, por quinze anos, a partir
de 6 de dezembro de 1997, a concessão para explo
rar, sem direito de exclusividade, o serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo, outorgada à Televisão Princesa
O'oeste De Campinas Ltda. pelo Decreto n° 87.663,
de 5 de outubro de 1982 (Processo n°
53830.001812/97).- 53

Art. 4° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões são renovadas por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 5° A renovação da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da Constitui
ção.

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 1° de abril de 2002, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
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ABELARDO LUprON
AGNALDO MUNIZ
AIRTON ROVEDA
ALCESTE ALMEIDA
ALMERINDA DE CARVALHO
AN(8AL GOMES
ANTONIO FEIJÃO
ANTONIO KANDIR
ARLINDO CHINAGlIA
ARMANDO ABillO
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARYKARA
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO FRANCO
BsA
BISPO RODRIGUES
CARLITO MERSS
CARLOS ALBERTO ROSADO
CARLOS BATATA
CELCITA PINHEIRO
CELSO RUSSOMANNO
CEZAR SCHIRMER
CHICO DA PRINCESA
CONFÚCIO MOURA
CORIOLANO SALES
CORNÉlIO RIBEIRO
COSTA FERREIRA
CUSTÓDIO MAnos
DAMIÃO FELICIANO
DANllO DE CASTRO
DARCI COELHO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DJAlMAPAES
DOMICIANO CABRAl
DR BENEDITO DIAS
DR EV1LÀSIO
DUILtO PISANESCHI
EDINHOBEZ
EDIR OlNEIRA
EDMAR MOREIRA
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO CAMPOS
ELISEU MOURA
ElISEU RESENDE
EMERSON KAPAZ
EUJACIO SIMCES
EUNíCIO OLIVEIRA
EUR{PEDES MIRANDA
EVANDRO MILHOMEN
EXPEDITO JÚNIOR
FÉLIX MENDONÇA
FERNANOO DINIZ
FERNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GONÇALVES
FERNANDO ZUPPO

PFl
PPS
PTB
Pl
PPB
PMDB
PSDB
PSDB
PT
PSDB
PSDB
PFL
PTB
PPB
PSOB
PSDB
PL
PT
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMDB
PSOB
PMDB
PMDB
PL

PFL
PSDB
PMOB
PSDB
PFl
PSl
PPB
PSB
PSDB
PPB
PSB
PTB
PMOB
PTS
PPB
PSDB
PSB
PPB
PFL
PPS
PL
PMDB
POT
PSB
PSDB
PTB
PMDB
PT
PT
PTB
PSDC
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FEDER JUNIOR
FLÁvroARNS
FRANCISCO GARCIA
FRANCISTÔNIO PINTO
GASTA0 VIEIRA
GENÉSIO BERNARDINO
GEOVAN FREITAS
GERSON PERES
GERVASIO SILVA
GESSIVALDO ISAIAS
GIVALDO CARIMBÃO
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE FONTANA
HUGO BIEHL
IBER~ FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
JÉDIO ROSA

ILDEFONÇO CORDEIRO
INÁCIO ARRUDA
INAlDO LEITÃO
IRIS SIMÕES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAQUES WAGNER
JOÃO CALDAS
JOAOCOLAçO
JOÃO COSER
JOÁO EDUARDO DADO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO MAGNO
JOÃO MENDES
JOÃO RIBEIRO
JOÃO TOTA
JOEL DE HOLlANDA
JONIVAL LUCAS JUNIOR
JOSÉ MELO
JOSÉ MIL\TAO
JOSÉ PRIANTE
JOSÉ ROCHA
JOSÉ TELES
JOSUÉ BENGTSON
LAiRE ROSADO
LAVOISIER MAIA
LÉO ALCÂNTARA
LEUR LOMANTO
L1NCOLN PORTELA
UNO ROSSI
LUCIANO CASTRO
LUCIANO PIZZATIO
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LUIS CARLOS HEINZE
LUISINHO
LUIZ BlTIENCOURT
LUIZ EDUARDO GREENHAlGH
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLlNO
MAGNO MALTA

MARCOS AFONSO
MARCOS ROLlM
MARIA ABADIA
MARIA 00 CARMO LARA

PPB
PT
PFl
PFl
PMOB
PMOB
PMDB
PPB
PFl
PMOB
PSB
PSB
PT
PPB
PTB
PPB
PFL
PSDB
PCdoB
PSDB
PTS
PFL
PPB
PT
PL
PSDB
PT
POT
PMDB
PT
PFL
PFL
PPB
PFL
PMOB
PFL
PTB
PMDB
PFL
PSOB
PTa
PMDB
PFL
PSDB
PMOB
PSL
PSOB
PFl
PFL
PT
PFL
PPB
PPB
PMDB
PT
PPB
PSDB
PL

PT
PT
PSOB
PT

,\bnl d" 2002
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MÁRIO ASSAD JÚNIOR
MÁRIO DE OLIVEIRA
MAUROlOPES
MAX MAURO
MEDEIROS
MILTON MONTI
MOACIR MICHELETIO
MORONI TORGAN
MUSSADEMES
NAIR XAVIER LOBO
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NEUTONlIMA
NILSON PINTO
NILTON CAPIXABA
NORBERTO TEIXEIRA
OSCAR ANDRADE
OSMÂNIO PEREIRA
OSMAR SERRAGLlO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELlNO
PAULO GOUVt:A
PAULO JOSÉ GOuvÊA
PAULO KOBAYASHI
PAULO MARINHO
PAULO PAIM
PEDRO CHAVES
PEDRO CORRI!A
PEDRO NOVAIS
RAIMUNDO SANTOS
RENATO VIANNA
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RICARDO RIQUE
ROBÉRIO ARAÚJO
ROBERTO PESSOA
ROMEL ANIZIO
RUBEM MEDINA
RUBENS FURlAN
SALOMÃO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SAULO PEDROSA
SEBASTIÃO MADEIRA
SÉRGIO BARCELLOS
SÉRGIO NOVAIS
SILAS BRASILEIRO
SILAS CÀMARA
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
WAGNER SALUSTIANO
WALFRIDO MARES GUIA
WANDERLEY MARTINS
WERNER WANDERER
WILSON CIGNACHI
XICO GRAZIANO
ZÉ GOMES DA ROCHA
ZEZÉ PERRELLA

PL

PST
PMDB
PTB
PL
PMDB
PMDB
PFL
PFL

PMDB
PPB
PTB
PFL
PSDB
PTB
PMDB
PL
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL
PFL
PL
PSOB
PFL
PT
PMDB
PPB
PMOB
PL
PMDB
PPB
PTB
PSD8
PL
PFL
PPB
PFL
PPS
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PSB
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PPB
PTB
PSB
PFl
PMDB
PSOB
PMDB
PFL
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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;

II - do Presidente da República;

111- de mais da metade das Assembléias legislati
vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros

§ 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 objeto
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:

I - 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 outros;
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
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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
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°, XI/, 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 tributária 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.

* § 7° acrescentado pela Emenda Constitucional
n° 3, de 17-3-1993

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo
o território nacional ou que implique distinção ou pre
ferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a
Município, em detrimento de outro, admitida a con
cessão de incentivos fiscais destinados a promover o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre
as diferentes regiões do País;

1/ - tributar a renda das obrigações da divida pú
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípi
os, bem como a remuneração e os proventos dos res
pectivos agentes públicos, em níveis superiores aos
que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

111 - instituir isenções de tributos da competência
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos ter
mos da lei, mediante recursos provenientes dos or
çamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições soci
ais:

I - do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pes
soa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;

b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
* Inciso I com redação dada pela Emenda Cons

titucional n° 20, de 15-12-1998
1/ - do trabalhador e dos demais segurados da

previdência social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime ge
rai de previdência social de que trata o art. 201;

* Inciso 11 com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 20, de 15-12-1998

111- sobre a rece~a de concursos de prognósticos.
§ 1° As receitas dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios destinadas à seguridade social
constarão dos respectivos orçamentos, não integran
do o orçamento da União.

§ 2° A proposta de orçamento da seguridade so
cial será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e assis
tência social, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, as
segurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3° A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele rece
ber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

§ 4° A lei poderá instituir outras fontes destina
das a garantir a manutenção ou expansão da seguri
dade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5° Nenhum benefício ou serviço da segurida
de social poderá ser criado, majorado ou estendido
sem a correspondente fonte de custeio total.

§ 6° As contribuições sociais de que trata este
artigo só poderão ser exigidas depois de decorridos



XIII - da livre empresa no desporto
profissional, caracterizado pela natureza
eminentemente empresarial da gestão e ex
ploração do desporto profissional."(NR)

"Art. 4° ..
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noventa dias da data da publicação da lei que as hou- PROJETO DE LEI N° 6.605, DE 2002
ver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o (Do Poder Executivo)
disposto no art. 150, 111, b. MENSAGEM N° 286/2002

§ 7° São isentas de contribuição para a segurida- Altera a Lei n° 9.615, de 24 de março
de social as entidades beneficentes de assistência so- de 1998, que institui normas gerais sobre
cial que atendam às exigências estabelecidas em lei. desporto e dá outras providências.

§ 8° O produtor, o parceiro, o meeiro e o arren- (Às Comissões de Economia, Indústria
datário rurais e o pescador artesanal, bem como os e Comércio, de Educação, Cultura e Des-
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades porto, de Finanças e Tributação; e de Cons-
em regime de economia familiar, sem empregados tituição e Justiça e de Redação (art. 54) -

permanentes, contribuirão para a seguridade social art. 24, li.)
mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resul- O Congresso Nacional decreta:
tado da comercialização da produção e farão jus aos Art. 1° A Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998,
benefícios nos termos da lei. passa a vigorar com as seguintes alterações:

* § 8° com redação dada pela Emenda Constitu- "Art. 2° .
cional n° 20, de 15-12-1998

§ 9° As contribuições sociais previstas no inciso
I deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cál
culo diferenciadas, em razão da atividade econômica
ou da utilização intensiva de mão-de-obra.

* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência
de recursos para o sistema único de saúde e ações
de assistência social da União para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para
os Municípios, observada a respectiva contrapartida
de recursos.

* § 10 acrescido pela Emenda Constitucional
n° 20, de 15-12-1998

§ 11. É vedada a concessão de remissão ou
anistia das contribuições sociais de que tratam os
incisos I, a, e 11 deste artigo, para débitos em mon
tante superior ao fixado em lei complementar.

* § 11 acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998

SEÇÃO II
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.

§ 2° A organização desportiva do País,
fundada na liberdade de associação, integra
o patrimônio cultural brasileiro e é conside
rada de elevado interesse social, inclusive
para os fins do disposto nos incisos I e 111 do
art. 52 da Lei Complementar n° 75, de 20 de
maio de 1993.

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

"Art. 20 .

§ 6° As ligas formadas por entidades
de prática desportiva envolvidas em compe
tições de atletas profissionais equiparam-se,
para os fins do art. 46-A, às entidades de
administração de desporto." (NR)

"Art. 23 .

111 - destituição de seus dirigentes,
caso incorram em qualquer das hipóteses
do inciso 11.

Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, o disposto no art. 27 às entidades
de administração de desporto profissional."
(NR)

"Art. 27. Em face do caráter eminente
mente empresarial da gestão e exploração
do desporto profissional, as entidades de
prática desportiva participantes de competi-
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ções profissionais e as ligas em que se or
ganizarem que não se constituírem em soci
edade comercial ou não contratarem socie
dade comercial para administrar suas ativi
dades profissionais equiparam-se, para to
dos os fins de direito, às sociedades de fato
ou irregulares, na forma da lei comercial,

§ 5° O disposto no art, 23 aplica-se, no
que couber, às entidades a que se refere o
caput.

§ 6° A entidade que não se constituir
regularmente em sociedade comercial, na
forma deste artigo:

I - fica impedida, ainda que presentes
os requisitos da Lei n° 9,317, de 5 de de
zembro de 1996, de optar pela inscrição no
Sistema Integrado de Pagamento de Impos
tos e Contribuições das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte
SIMPLES;

11 - não se sujeita à contribuição de
que trata o § 6° do art, 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, incidindo, no caso,
as contribuições de que tratam os incisos I e
11 do mesmo artigo, sem prejuízo das dema
is contribuições para o custeio da segurida
de social;

IfI - fica impedida de gozar de qual
quer benefício fiscal em âmbito federaL"
(NR)

"Art. 57 ..

Parágrafo único. A contribuição de que
trata o inciso I fica reduzida pela metade se
a entidade de prática desportiva contratante
constituir-se regularmente em sociedade co
merciai, na forma do art. 27." (NR)

"Art. 90 ..

Parágrafo único. Em face do disposto
no § 2° do art. 4°, qualquer sócio ou cotista
de entidade de prática desportiva, bem as
sim os membros do CNE são partes legíti
mas para representar ao Ministério Público
da União contra os dirigentes das entidades
referidas no parágrafo único do art. 13, indi
cando os fatos concretos e os elementos
probantes da prática de ato com violação da
lei ou dos respectivos estatutos." (NR)

Art. 2° O art. 46-A da Lei nO 9.615, de 1998,
passa a vigorar com a seguinte alteração, renume
rando-se o atual parágrafo único para § 1°:

"Art. 46-A. A entidade de administra
ção de desporto e a de prática desportiva
envolvidas em qualquer competição de atle
tas profissionais ficam obrigadas a:

I - elaborar e publicar suas demonstra
ções financeiras na forma definida pela Lei
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após
terem sido auditadas por auditores indepen
dentes devidamente registrados na Comis
são de Valores Mobiliários;

11 - submeter suas contas juntamente
com os relatórios da auditoria de que trata o
inciso I à aprovação do CNE, na forma do
regulamento.

§ 2° Constitui inadimplência na presta
ção de contas da entidade, dentre outras hi
póteses, o não cumprimento do disposto
neste artigo." (NR)

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

Brasília,

MENSAGEM W 286

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto do projeto de lei que "Altera a Lei n° 9.615,
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais
sobre desporto e dá outras providências".

Brasília, 18 de abril de 2002. - Fernando Henri
que Cardoso.

E.M. W 24/02-MET

Brasília, 17 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A atividade desportiva, pela própria formação

cultural do povo brasileiro, representa um patrimônio
de interesse geral, que transcende as fronteiras do
País. Nesse contexto, os representantes do Brasil em
competições internacionais levam a responsabilidade
de valorizar, perante outras nações, o sentimento na
cional e o espírito de união do povo brasileiro, alme
jando destaque mundial na área desportiva.

2. Especificamente a partir da metade do século
passado, o futebol consolidou-se como um fator cultu
ral, influindo na formação social brasileira ao assumir
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indiscutíveis características de patrimônio, por ter se
transformado em bem de natureza material e imaterial.

3. Como bem intangível, o futebol é, inegavel
mente, um componente maior do imaginário popular,
suscitando paixões exacerbadas e influindo, de ma
neira aguda, no comportamento da população. No
que diz respeito ao seu aspecto tangível, o futebol é,
de há muito, um produto da indústria mundial do es
porte que movimenta superiores interesses financei
ros, em decorrência da intensa exploração comercial
da atividade.

4. Apesar de o futebol ter, na segunda metade
do século passado, rapidamente evoluído em quase
todo o mundo de um estágio socioeconômico anacrô
nico caracterizado por hábito típicos do período feu
dalista para a fase capitalista da história, o futebol, no
Brasil, sob o aspecto empresarial, vive, ainda, no pas
sado remoto.

5. Insensíveis às contemporâneas exigências
da nova ordem econômica mundial, os gestores da
atividade, em nosso País, investiram tempo e recur
sos, econômicos e financeiros, para impedir que a
moderna ordenação jurídica garantisse transparência
aos atos de comércio desse segmento da economia
produtiva.

6. Em decorrência dessas práticas, o futebol
brasileiro, que experimentou um período de inigualá
vel prosperidade no cenário esportivo mundial entre
1958 e 1994, foi vítima de um endêmico processo de
corrosão que a Nação só conheceu graças às apura
ções realizadas no Senado Federal, pela Comissão
Parlamentar de Inquérito criada para investigar o sub
mundo do futebol profissional.

7. Independentemente do tratamento que será
dado, no âmbito do Poder Judiciário, às denúncias con
tidas no Relatório Final da CPI do Senado, é, hoje, tare
fa dos Poderes Públicos adotarem as competentes me
didas que, em tempos variados, propiciarão a moraliza
ção da atividade. Assim, não pode o Poder Executivo se
fazer ausente na edição de normas de caráter geral
para a obtenção de resultados que conduzam o despor
to pátrio e, em particular, o futebol brasileiro, no reco
nhecimento da relevância para o aspecto do patrimônio
sociocultural da Nação brasileira.

8. O presente projeto de lei pretende fixar a res
ponsabilidade dos dirigentes das entidades de admi
nistração, dos clubes ou das ligas promotoras do es
petáculo desportivo, assegurando, assim, transpa
rência à gestão dos responsáveis pelo desporto pro
fissional.

9. Na realidade, esta proposta objetiva, acima
de tudo, restaurar o espírito do projeto de lei, de inicia-

tiva do então Ministro Extraordinário do Esporte
Edson Arantes do Nascimento, concebido pelo Dou
tor Gilmar Ferreira Mendes, hoje Ministro-Chefe da
Advocacia-Geral da União.

10. No tocante ao aspecto substantivo, o referi
do diploma tornava privativas de sociedades comerci
ais as atividades relacionadas com as competições
de futebol praticadas por atletas profissionais. O res
gate do que foi subtraído daquele diploma legal- a re
gulamentação do futebol corno ato de comércio -, e
que ora se propõe resgatar por intermédio das pre
sentes alterações da Lei n° 9.615, de 24 de março de
1998, é o cerne da transformação da estrutura básica
do futebol brasileiro, juntamente com uma série de
obrigações e de responsabilidade que visam garantir
a necessária transparência e a construir instrumentos
democráticos de controle.

11. Dentro desse contexto, o projeto de lei inicia
por inserir o inciso XIII ao art. 2° da Lei n° 9.615/98,
determinando a natureza empresarial da gestão e ex
ploração do desporto profissional.

12. O § 2° do art. 4°, ao reafirmar ser a organiza
ção desportiva do País de elevado interesse social,
subordina-a às funções institucionais do Ministério
Público da União.

13. É acrescido o § 6° ao art. 20, que determina
a equiparação das ligas formadas por entidades de
prática desportiva, envolvidas em competições de
atletas profissionais às entidades de administração
do desporto, para os fins do art. 46-A.

14. Propõe-se, no presente projeto de lei, a obri
gatoriedade de os estatutos das entidades de admi
nistração do desporto a destituição de seus dirigentes
quando incorrerem nas hipóteses enumeradas no in
ciso 11.

15. O projeto ora apresentado a Vossa Excelên
cia contempla, de forma objetiva, a realidade fática do
estágio do desporto nacional quanto à necessidade
de as entidades se constituírem em sociedade co
merciai ou contratarem sociedade comercial para ad
ministrar suas atividades profissionais, facultando
àquelas que não o fizerem serem equiparadas às so
ciedades de fato ou irregulares na forma da lei comer
ciaI, gravando-as com maior vigor nas obrigações daí
decorrentes, inclusive excluindo-as dos benefícios
decorrentes da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e sujeitando-as às contribuições de que tratam
os incisos I e 11 do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de ju
nho de 1991, e, por fim, impedindo-as de gozarem de
benefícios fiscais em âmbito federal.

16. Por sua vez, propõe-se a inserção do parágra
fo único ao art. 90, que contempla os sócios ou cotistas



CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas:

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos pú

blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

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

c) servidores públicos da União e Territórios,
seu regime jurídico. provimento de cargos, estabilida
de e aposentadoria;

* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 18, de 5-2-1998

d) organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública da União, bem corno normas gerais para a
organização do Ministério Público e da Defensoria PÚ
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

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

* Alínea e com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 11-8-2001

Brasilia, 18 de abril de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República rela
tiva ao projeto de lei que "Altera a Lei n° 9.615, de 24
de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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de entidades de prática desportiva e os membros do LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Conselho Nacional de Esporte com legitimidade para COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
representar ao Ministério Público da União contra os di- CeDI
rigentes do Comitê Olímpico Brasileiro - COB, Comitê
Paraolímpico Brasileiro - CPB, as entidades nacionais
de administração do desporto, as entidades regionais
de administração do desporto, as ligas regionais e naci-
onais e as entidades de prática desportiva filiadas ou
não às que foram acima indicadas.

17. Por fim, o art. 2° da presente proposta de pro
jeto de lei visa a assegurar maior controle, pela socie
dade, das entidades de administração do desporto e
as de prática desportiva envolvidas nas competições
de atletas profissionais, quando obriga as mesmas a
elaborar e publicar suas demonstrações financeiras de
conformidade com as determinações inseridas pela
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e se subme
terem à auditagem por auditores independentes, devi
damente registrados na Comissão de Valores Mobiliá
rios, além de serem obrigadas a submeterem suas
contas, juntamente com os relatórios da auditoria, à
aprovação do Conselho Nacional de Esporte, de forma
a constituir inadimplência na prestação de contas da
entidMe. O descumprimento do disposto neste artigo
acarretará, necessariamente, o impedimento da per
cepção, pelas entidades, de benefícios públicos ou
contratação com a Administração Pública.

18. Essas as razões, imperiosas, que levam a
submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência
a presente proposta de projeto de lei, com alterações
relevantes na legislação desportiva brasileira que, se
acolhidas por Vossa Excelência, recomenda-se seja
encaminhado ao Congresso Nacional com o pedido
de urgência.

Respeitosamente, - Caio Luiz de Carvalho,
Ministro de Estado do Esporte e Turismo.

Aviso n° 317 - C. Civil



CAPíTULO IV
Do Sistema Brasileiro do Desporto

SEÇÃO I
Da Composição e dos Objetivos

Art. 4° O Sistema Brasileiro do Desporto com
preende:

I - o Ministério do Esporte e Turismo;

Institui normas gerais sobre despor
to e dá outras providências.

lEI N° 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
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f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídi- mas desportivos diferenciados e autônomos para os
co, provimento de cargos, promoções, estabilidade, re- níveis federal, estadual, distrital e municipal;
muneração, reforma e transferência para a reserva. XI - da segurança, propiciado ao praticante de

* Alínea f com redação dada pela Emenda q~alquer,n:-'0dalidade desportivé!' quanto a sua inte-
Constitucional n° 18, de 5-2-1998 gndade flslca, mental ou sensonal;

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela XI~ - da eficiênc~a,obtido ~~r me~o do estimulo à
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de competencla desportiva e administrativa.

lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora- CAPíTULO 111
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta- Da Natureza e das Finalidades do Desporto
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles. Art. 3° O desporto pode ser reconhecido em

qualquer das seguintes manifestações:

I - desporto educacional, praticado nos sistemas
de ensino e em formas assistemáticas de educação,
evrtando-se a seletividade, a hipercompetitividade de
seus praticantes, com a finalidade de alcançar o desen
volvimento integral do indivíduo e a sua formação para o
exercício da cidadania e a prática do lazer;

\I - desporto de participação, de modo voluntá
rio, compreendendo as modalidades desportivas pra
ticadas com a finalidade de contribuir para a integra
ção dos praticantes na plenitude da vida social, na
promoção da saúde e educação e na preservação do
meio ambiente;

11\- desporto de rendimento, praticado segundo
normas gerais desta lei e regras de prática desporti
va, nacionais e internacionais, com a finalidade de ob
ter resultados e integrar pessoas e comunidades do
País e estas com as de outras nações.

Parágrafo único. O desporto de rendimento
pode ser organizado e praticado:

I - de modo profissional, caracterizado pela re
muneração pactuada em contrato formal de trabalho
entre o atleta e a entidade de prática desportiva;

II - de modo não-profissional, identificado pela
liberdade de prática e pela inexistência de contrato de
trabalho, sendo permitido o recebimento de incenti
vos materiais e de patrocínio.

* Inciso" com redação dada pela Lei n° 9.981,
de 14-7-2000

a) (Alínea a revogada pela Lei n° 9.981, de
14-7-2000)

b) (Alínea b revogada pela lei n° 9.981, de
14-7-2000)

CAPíTULO \I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 2° O desporto, como direito individual, tem
como base os princípios:

1- da soberania, caracterizado pela supremacia
nacional na organização da prática desportiva;

" - da autonomia, definido pela faculdade e li
berdade de pessoas físicas e jurídicas organiza
rem-se para a prática desportiva;

111- da democratização, garantido em condições
de acesso às atividades desportivas sem quaisquer
distinções ou formas de discriminação;

IV - da liberdade, expresso pela livre prática do
desporto, de acordo com a capacidade e interesse de
cada um, associando-se ou não a entidade do setor;

V - do direito social, caracterizado pelo dever do
Estado em fomentar as práticas desportivas formais e
não-formais;

VI- da diferenciação, consubstanciado no trata
mento específico dado ao desporto profissional e
não-profissional;

VII - da identidade nacional, refletido na prote
ção e incentivo às manifestações desportivas de cria
ção nacional;

VIII - da educação, voltado para o desenvolvi
mento integral do homem como ser autônomo e parti
cipante, e fomentado por meio da prioridade dos re
cursos públicos ao desporto educacional;

IX - da qualidade, assegurado pela valorização
dos resultados desportivos, educativos e dos relaciona
dos à cidadania e ao desenvolvimento físico e moral;

X - da descentralização, consubstanciado na
organização e funcionamento harmônicos de siste-
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.. Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.981 , de
14-7-2000

\I - o Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto - INDESP;

111 - o Conselho de Desenvolvimento do Despor
to Brasileiro - CDDB;

IV - o sistema nacional do desporto e os siste
mas de desporto dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, organizados de forma autônoma e
em regime de colaboração, integrados por vínculos
de natureza técnica específicos de cada modalidade
desportiva.

§ 1° O Sistema Brasileiro do Desporto tem por
objetivo garantir a prática desportiva regular e melho
rar-lhe o padrão de qualidade.

§ 2° A organização desportiva do País, fundada
na liberdade de associação, integra o patrimônio cul
tural brasileiro e é considerada de elevado interesse
social.

§ 3° Poderão ser incluídas no Sistema Brasileiro
de Desporto as pessoas jurídicas que desenvolvam
práticas não-formais, promovam a cultura e as ciênci
as do desporto e formem e aprimorem especialistas.

SEÇÃO 11
Do Instituto Nacional do

Desenvolvimento do Desporto

Art. 5° O Instituto Nacional do Desenvolvimento
do Desporto - INDESP, é uma autarquia federal com
a finalidade de promover, desenvolver a prática do
desporto e exercer outras competências específicas
que lhe são atribuídas nesta Lei.

§ 1° O Indesp disporá, em sua estrutura básica,
de uma Diretoria integrada por um presidente e qua
tro diretores, todos nomeados pelo Presidente da Re
pública.

§ 2° As competências dos órgãos que integram
a estrutura regimental do Indesp serão fixadas em de
creto.

§ 3° Caberá ao Indesp, ouvido o Conselho de
Desenvolvimento do Desporto Brasileiro - CODB,
propor o Plano Nacional de Desporto, observado o
disposto no art. 217 da Constituição Federal.

§ 4° O Indesp expedirá instruções e desenvolve
rá ações para o cumprimento do disposto no inciso IV
do art. 217 da Constituição Federal e elaborará o pro
jeto de fomento da prática desportiva para pessoas
portadoras de deficiência.

SEÇÃO IV
Do Sistema Nacional do Desporto

Art. 20. As entidades de prática desportiva parti
cipantes de competições do Sistema Nacional do
Desporto poderão organizar ligas regionais ou nacio
nais.

§ 1° (VETADO)
§ 2° As entidades de prática desportiva que or

ganizarem ligas, na forma do caput deste artigo, co
municarão a criação destas às entidades nacionais
de administração do desporto das respectivas moda
lidades.

§ 3° As ligas integrarão os sistemas das entida
des nacionais de administração do desporto que in
cluírem suas competições nos respectivos calendári
os anuais de eventos oficiais.

§ 4° Na hipótese prevista no caput deste artigo,
é facultado às entidades de prática desportiva partici
parem, também, de campeonatos nas entidades de
administração do desporto a que estiverem filiadas.

§ 5° É vedada qualquer intervenção das entida
des de administração do desporto nas ligas que se
mantiverem independentes.

Art. 21. As entidades de prática desportiva pode
rão filiar-se, em cada modalidade, à entidade de admi
nistração do desporto do Sistema Nacional do Despor
to, bem como à correspondente entidade de administra
ção do desporto de um dos sistemas regionais.

Art. 23. Os estatutos das entidades de adminis
tração do desporto, elaborados de conformidade com
esta Lei, deverão obrigatoriamente regulamentar, no
mínimo:

I - instituição do Tribunal de Justiça Desportiva,
nos termos desta Lei;

II - inelegibilidade de seus dirigentes para de
sempenho de cargos e funções eletivas ou de livre
nomeação de:

a) condenados por crime doloso em sentença
definitiva;

b) inadimplentes na prestação de contas de re
cursos públicos em decisão administrativa definitiva;

c) inadimplentes na prestação de contas da pró
pria entidade;

d) afastados de cargos eletivos ou de confiança
de entidade desportiva ou em virtude de gestão patri
monial ou financeira irregular ou temerária da entida
de;

e) inadimplentes das contribuições previdenciá
rias e trabalhistas;

1) falidos.
Art. 24. As prestações de contas anuais de todas

as entidades de administração integrantes do Sistema
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Nacional do Desporto serão obrigatoriamente submeti
das, com parecer dos Conselhos Fiscais, às respectivas
assembléias gerais, para a aprovação final.

Parágrafo único. Todos os integrantes das as
sembléias gerais terão acesso irrestrito aos docu
mentos, informações e comprovantes de despesas
de contas de que trata este artigo.

CAPíTULO V
Da Pratica Desportiva Profissional

Art. 27. É facultado à entidade de prática des
portiva participante de competições profissionais:

* Artigo, "caput", com redação dada pela Lei n°
9.981, de 14-7-2000

I - transformar-se em sociedade civil de fins
econômicos;

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.981, de
14-7-2000

11 - transformar-se em sociedade comercial;
• Inciso 11 com redação dada pela Lei n° 9.981,

de 14-7-2000
111 - constituir ou contratar sociedade comercial

para administrar suas atividades profissionais.
* Inciso 111 com redação dada pela Lei n° 9.981,

de 14-7-2000

§ 1° (Parágrafo único renumerado e revogado
pela Lei n° 9.981, de 14-7-2000).

§ 2° A entidade a que se refere este artigo não
poderá utilizar seus bens patrimoniais, desportivos ou
sociais para integralizar sua parcela de capital ou ofe
recê-los como garantia, salvo com a concordância da
maioria absoluta da assembléia geral dos associados
e na conformidade do respectivo estatuto.

* § 2° acrescido pela Lei n° 9.981 , de 14-7-2000
§ 3° Em qualquer das hipóteses previstas no ca

put deste artigo, a entidade de prática desportiva de
verá manter a propriedade de, no mínimo, cinqüenta e
um por cento do capital com direito a voto e ter o efeti
vo poder de gestão da nova sociedade, sob pena de
ficar impedida de participar de competições desporti
vas profissionais.

* § 3° acrescido pela Lei n° 9.981, de 14-7-2000
§ 4° A entidade de prática desportiva somente

poderá assinar contrato ou firmar compromisso por
dirigente com mandato eletivo.

* § 4° acrescido pela lei n° 9.981, de 14-7-2000
Art. 27-A. Nenhuma pessoa física ou jurídica

que, direta ou indiretamente, seja detentora de parce
la do capital com direito a voto ou, de qualquer forma,

participe da administração de qualquer entidade de
prática desportiva poderá ter participação simultânea
no capital social ou na gestão de outra entidade de
prática desportiva disputante da mesma competição
profissional.

§ 1° É vedado que duas ou mais entidades de
prática desportiva disputem a mesma competição
profissional das primeiras séries ou divisões das di
versas modalidades desportivas quando:

a) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta
ou indiretamente, através de relação contratual, ex
plore, controle ou administre direitos que integrem
seus patrimônios; ou,

b) uma mesma pessoa física ou jurídica, direta
ou indiretamente, seja detentora de parcela do capital
com direito a voto ou, de qualquer forma, participe da
administração de mais de uma sociedade ou associa
ção que explore, controle ou administre direitos que
integrem os seus patrimônios.

§ 2° A vedação de que trata este artigo apli
ca-se:

a) ao cônjuge e aos parentes até o segundo
grau das pessoas fí sicas; e

b) às sociedades controladoras, controladas e
coligadas das mencionadas pessoas jurídicas, bem
como a fundo de investimento, condomínio de investi
dores ou outra forma assemelhada que resulte na
participação concomitante vedada neste artigo.

§ 3° Excluem-se da vedação de que trata este
artigo os contratos de administração e investimentos
em estádios, ginásios e praças desportivas, de patro
cínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos,
de publicidade e de propaganda, desde que não im
portem na administração direta ou na co-gestão das
atividades desportivas profissionais das entidades de
prática desportiva, assim como os contratos individu
ais ou coletivos que sejam celebrados entre as deten
toras de concessão, permissão ou autorização para
exploração de serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens, bem como de televisão por assinatu
ra, e entidades de prática desportiva para fins de
transmissão de eventos desportivos.

§ 4° A infringência a este artigo implicará a ina
bilitação da entidade de prática desportiva para a per
cepção dos benefícios de que trata o art. 18, bem
como a suspensão prevista no art. 48, IV, enquanto
perdurar a transgressão.

§ 5° Ficam as detentoras de concessão, permis
são ou autorização para exploração de serviço de ra
diodifusão sonora e de sons e imagens, bem como de



Abril de 2002 DlARIO DA CAMAR.~ DOS DEPUTADOS Quarta-JCira 24 19747

televisão por assinatura, impedidas de patrocinar en
tidades de prática desportiva.

* Artigo acrescido pela Lei nO 9.981, de
14-7-2000

Art. 28. A atividade do atleta profissional, de todas
as modalidades desportivas, é caracterizada por remu
neração pactuada em contrato formal de trabalho firma
do com entidade de prática desportiva, pessoa jurídica
de direito privado, que deverá conter, obrigatoriamente,
cláusula penal para as hipóteses de descumprimento,
rompimento ou rescisão unilateral.

§ 1° Aplicam-se ao atleta profissional as normas
gerais da legislação trabalhista e da seguridade soci
al, ressalvadas as peculiaridades expressas nesta lei
ou integrantes do respectivo contrato de trabalho.

§ 2° O vínculo desportivo do atleta com a entida
de contratante tem natureza acessória ao respectivo
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os
efeitos legais, com o término da vigência do contrato
de trabalho, salvo na hipótese prevista no § 3° , inciso
11, do art. 29 desta lei.

§ 3° O valor da cláusula penal a que se refere o
caput deste artigo será livremente estabelecido pelos
contratantes até o limite máximo de cem vezes o
montante da remuneração anual pactuada.

*§ 3° "acrescido pela Lei n° 9. 981, de 14-7-2000
§ 4° Em quaisquer das hipóteses previstas no §

3° deste artigo, haverá a redução automática do valor
da cláusula penal apurada, aplicando-se, para cada
ano integralizado do vigente contrato de trabalho des
portivo, os seguintes percentuais progressivos e
não-cumulativos:

a) dez por cento após o primeiro ano;

b) vinte por cento após o segundo ano;

c) quarenta por cento após o terceiro ano;

d) oitenta por cento após o quarto ano.
*§ 4°acrescido pela Lein09.981, de 14-7-2000

§ 5° Quando se tratar de transferência internaci-
onal, a cláusula penal não será objeto de qualquer li
mitação, desde que esteja expresso no respectivo
contrato de trabalho desportivo.

*§ 5° acrescido pela lei n° 9.981, de 14-7-2000

§ 6° Na hipótese prevista no § 3° ,quando se tra
tar de atletas profissionais que recebam até dez salá
rios mínimos mensais, o montante da cláusula penal
fica limitado a dez vezes o valor da remuneração anu
al pactuada ou a metade do valor restante do contra
to, aplicando-se o que for menor.

*§ 6°acrescido pela Lei n° 9.981, de 14-7-2000"

CAPíTULO V
Da Prática Desportiva Profissional

Art. 46. A presença de atleta de nacionalidade
estrangeira, com visto temporário de trabalho previsto
no inciso V do art. 13 da lei n° 6.815, de 19 de agosto
de 1980, como integrante da equipe de competição
da entidade de prática desportiva, caracteriza, para
os termos desta lei, a prática desportiva profissional,
tornando obrigatório o enquadramento previsto no
caput do art. 27.

§ 1° É vedada a participação de atleta de nacio
nalidade estrangeira como integrante de equipe de
competição de entidade de prática desportiva nacio
nal nos campeonatos oficiais, quando o visto de tra
balho temporário expedido pelo Ministério do Traba
lho recair no inciso 111 do art. 13 da lei 6.815, de 19 de
agosto de 1980.

§ 2° A entidade de administração do desporto
será obrigada a exigir da entidade de prática desporti
va o comprovante do visto de trabalho do atleta de na
cionalidade estrangeira fornecido pelo Ministério do
Trabalho, sob pena de cancelamento da inscrição
desportiva.

CAPíTULO VI
Da Ordem Desportiva

Art. 47. No âmbito de suas atribuições, os Comi
tês Olímpico e Paraolímpico Brasileiros e as entida
des nacionais de administração do desporto têm
competência para decidir, de ofício ou quando lhes fo
rem submetidas pelos seus filiados, as questões rela
tivas ao cumprimento das normas e regras de prática
desportiva.

CAPíTULO VIII
Dos Recursos Para o Desporto

Art. 57. Constituirão recursos para a assistência
social e educacional aos atletas profissionais, ex-atle
tas e aos em formação, recolhidos diretamente para a
Federação das Associações de Atletas Profissionais
- FAAP:

* Artigo, "caput", com redação dada pela lei n°
9.981, de 14-7-2000

I - um por cento do contrato do atleta profissio
nal pertencente ao Sistema Brasileiro do Desporto,
devido e recolhido pela entidade contratante;

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.981, de
14-7-2000
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11- um por cento do valor da cláusula penal, nos
casos de transferências nacionais e internacionais, a
ser pago pelo atleta;

* Inciso /I com redação dada pela Lei n° 9.981,
de 14-7-2000

111 - um por cento da arrecadação proveniente
das competições organizadas pelas entidades nacio
nais de administração do desporto profissional;

* Inciso 111 com redação dada pela lei n° 9.981,
de 14-7-2000

IV - penalidades disciplinares pecuniárias apli
cadas aos atletas profissionais pelas entidades de
prática desportiva, pelas de administração do despor
to ou pelos órgãos da Justiça Desportiva.

* Inciso IV com redação dada pela Lei n° 9.981,
de 14-7-2000

Art. 58. (VETADO)

CAPíTULO X
Disposições Gerais

Art. 90. É vedado aos administradores e mem
bros de conselho fiscal de entidade de prática despor
tiva o exercício de cargo ou função em entidade de
administração do desporto.

CAPíTULO XI
Disposições Transitórias

Art. 91. Até a edição dos Códigos da Justiça dos
Desportos Profissionais e Não-Profissionais continu
am em vigor os atuais Códigos, com as alterações
constantes desta lei.

* Vide Medida Provisória n° 2.193-6, de 23
agosto de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.193-6, DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a Lei nO 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto e dá outras providências.

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

Art. 1° A lei nO 9.615, de 24 de março de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4° ..

111 - O Conselho Nacional do Esporte - CNE;
................................................................. "(NR)
"Art. 11. O CNE é órgão colegiado de normatiza

ção, deliberação e assessoramento, diretamente vin
culado ao Ministro de Estado do Esporte e Turismo,
cabendo-lhe:

................................................................ "(NR)
"Art. 12-A. O CNE terá a seguinte composição:
1- Ministro de Estado do Esporte e Turismo, que

o presidirá;
11- Secretário Nacional de Esporte do Ministério

do Esporte e Turismo;
111 - Secretário-Executivo do Ministério da Edu

cação;
IV - Secretário-Geral das Relações Exteriores

do Ministério das Relações Exteriores;
V - Secretário-Executivo do Ministério da Justi-

ça;
VI - Secretário-Executivo do Ministério do Tra

balho e Emprego;
VII - Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro;
VIII- Presidente do Comitê Paraolímpico Brasi

leiro;
IX - Presidente da Confederação Brasileira de

Futebol;
X - Presidente do Conselho Federal de Educa

ção Fisica;
XI - Presidente da Comissão Nacional de Atle-

tas;
XII - Presidente do Fórum Nacional de Dirigen

tes Estaduais de Esporte;
XIII-três representantes do desporto nacional,

indicados pelo Presidente da República;
XIV - três representantes indicados pelo Con

gresso Nacional, sendo um Senador e dois Deputa
dos; e

XV - um representante dos clubes de futebol.
.................................................................." (NR)
"Art. 28 ..

§ 2° O vínculo desportivo do atleta com a entida
de contratante tem natureza acessória ao respectivo
vínculo empregatício, dissolvendo-se, para todos os
efeitos legais, com o término da vigência do contrato
de trabalho, salvo na hipótese prevista no § 3°, inciso
11, do art. 29 desta Lei.

.................................................................." (NR)
"Art. 29. A entidade de prática desportiva forma

dora do atleta terá o direito de assinar com este, a
partir de dezesseis anos de idade, o primeiro contrato
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de trabalho profissional, cujo prazo não poderá ser
superior a cinco anos.

§ 3° Apenas a entidade de prática desportiva for
madora que, comprovadamente, firmar o primeiro con
trato de trabalho com o atleta por ela profissiona/izado
terá direito de exigir, do novo empregador, indeniza
ção de:

/- formação, quando da cessão do atleta duran
te a vigência do primeiro contrato, que não poderá ex
ceder a duzentas vezes o montante da remuneração
anual, vedada a cobrança cumulativa de cláusula pe
nai;

II - promoção, quando de nova contratação do
atleta, no prazo de seis meses após o término do pri
meiro contrato, que não poderá exceder a cento e cin
qüenta vezes o montante da remuneração anual, des
de que a entidade formadora permaneça pagando sa
lários ao atleta enquanto não firmado o novo vínculo
contratual.

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

"Art. 46-A. As entidades de administração do
desporto e as de prática desportiva envolvidas em
quaisquer competições de atletas profissionais, inde
pendentemente da forma jurídica adotada, com ou
sem finalidade lucrativa, são obrigadas a elaborar e
publicar as demonstrações contábeis e balanços pa
trimoniais, de cada exercício, devidamente auditados
por auditoria independente.

Parágrafo único. Sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas na legislação tributária, traba
lhista, previdenciária, cambial, e das conseqüentes
responsabilidades civil e penal, a infringência a este
artigo implicará:

I - para as entidades de administração do des
porto, a inelegibilidade, por dez anos, de seus dirigen
tes para o desempenho de cargos ou funções eletivas
ou de livre nomeação, em quaisquer das entidades ou
órgãos referidos no parágrafo único do art. 13 desta
lei;

II - para as entidades de prática desportiva, a
inelegibilidade, por cinco anos, de seus dirigentes
para cargos ou funções eletivas ou de livre nomeação
em qualquer entidade ou empresa direta ou indireta
mente vinculada às competições profissionais da res
pectiva modalidade desportiva:' (NR)

"Art. 50. A organização, o funcionamento e as
atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao pro
cesso e julgamento das infrações disciplinares e às
competições desportivas, serão definidas em códigos
desportivos, facultando-se às ligas constituir seus

próprios órgãos judicantes desportivos, com atuação
restrita às suas competições.

. " (NR)

Art. 2° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nO 2.193-5, de 26 de
julho de 2001.

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

Art. 4° Revogam-se os §§ 3° e 4° do art. 27, e o §
6° do art. 28da lei n° 9.615, de 24de março de 1998.

Brasília, 23 de agosto de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Carlos Melles.

lEI COMPLEMENTAR W 75,
DE 20 DE MAIO DE 1993

Dispõe sobre a organização, as atri
buições e o estatuto do Ministério Públi
co da União.

TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Da definição, dos princípios
e das Funções Institucionais

Art. 5° São funções institucionais do Ministério
Público da União:

I - a defesa da ordem jurídica, do regime demo
crático, dos interesses sociais e dos interesses indivi
duais indisponíveis, considerados, dentre outros, os
seguintes fundamentos e princípios:

a) a soberania e a representatividade popular;
b) os direitos políticos;

c) os objetivos fundamentais da República Fe
derativa do Brasil;

d) a indissolubilidade da União;

e) a independência e a harmonia dos Poderes
da União;

f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;

g) as vedações impostas à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios;

h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade
e a publicidade, relativas à administração pública dire
ta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União;

1\ - zelar pela observância dos principias consti
tucionais relativos:
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a) ao sistema tributário, às limitações do poder
de tributar, à repartição do poder impositivo e das re
ceitas tributárias e aos direitos do contribuinte;

b) às finanças públicas;
c) à atividade econômica, à política urbana,

agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema
financeiro nacional;

d) à seguridade social, à educação, à cultura e
ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação
social e ao meio ambiente;

e) à segurança pública;
111 - a defesa dos seguintes bens e interesses:

a) o patrimônio nacional;

b) o patrimônio público e social;

c) o patrimônio cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;

e) os direitos e interesses coletivos, especial
mente das comunidades indígenas, da família, da cri
ança, do adolescente e do idoso;

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes PÚ
blicos da União, dos serviços de relevância pública e
dos meios de comunicação social aos princípios, ga
rantias, condições, direitos, deveres e vedações pre
vistos na Constituição Federal e na lei, relativos à co
municação social;

V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes PÚ
blicos da União e dos serviços de relevância pública
quanto:

a) aos direitos assegurados na Constituição Fe
deral relativos às ações e aos serviços de saúde e à
educação;

b) aos princípios da legalidade, da impessoali
dade, da moralidade e da publicidade;

VI - exercer outras funções previstas na Consti
tuição Federal e na lei.

§ 10 Os órgãos do Ministério Público da União
devem zelar pela observância dos princípios e com
petências da Instituição, bem como pelo livre exercí
cio de suas funções.

§ 2° Somente a lei poderá especificar as fun
ções atribuídas pela Constituição Federal e por esta
lei Complementar ao Ministério Público da União, ob
servados os princípios e normas nelas estabelecidos.

CAPíTULO 11
Dos Instrumentos de Atuação

Art. 60 Compete ao Ministério Público da União:

I - promover a ação direta de inconstitucionali
dade e o respectivo pedido de medida cautelar;

11 - promover a ação direta de inconstitucionali
dade por omissão;

111- promover a argüição de descumprimento de
preceito fundamental decorrente da Constituição Fe
deral;

IV - promover a representação para intervenção
federal nos Estados e no Distrito Federal;

V - promover, privativamente, a ação penal pú
blica, na forma da lei;

VI - impetrar habeas corpus e mandado de se
gurança;

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pú
blica para:

a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do

meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;

c) a proteção dos interesses individuais indispo
níveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades
indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao
idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d) outros interesses individuais indisponíveis,
homogêneos, sociais, difusos e coletivos;

VIII - promover outras ações, nelas incluído o
mandado de injunção sempre que a falta de norma re
gulamentadora torne inviável o exercício dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas ine
rentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania,
quando difusos os interesses a serem protegidos;

IX - promover ação visando ao cancelamento
de naturalização, em virtude de atividade nociva ao
interesse nacional;

X - promover a responsabilidade dos executores
ou agentes do estado de defesa ou do estado de sítio,
pelos ilícitos cometidos no período de sua duração;

XI- defender judicialmente os direitos e interes
ses das populações indígenas, incluídos os relativos
às terras por elas tradicionalmente habitadas, pro
pondo as ações cabíveis;

XII- propor ação civil coletiva para defesa de in
teresses individuais homogêneos;

XIII - propor ações de responsabilidade do for
necedor de produtos e serviços;

XIV - promover outras ações necessárias ao
exercício de suas funções institucionais, em defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos inte
resses sociais e individuais indisponíveis, especial
mente quanto:

a) ao Estado de Direito e às instituições demo
cráticas;

b) à ordem econômica e financeira;
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c) à ordem social;
d) ao patrimônio cultural brasileiro;
e) à manifestação de pensamento, de criação,

de expressão ou de informação;
f) à probidade administrativa;
g) ao meio ambiente;
XV - manifestar-se em qualquer fase dos pro

cessos' acolhendo solicitação do juiz ou por sua inici
ativa, quando entender existente interesse em causa
que justifique a intervenção;

XVI - (vetado);
XVII - propor as ações cabíveis para:
a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos

casos previstos na Constituição Federal;
b) declaração de nulidade de atos ou contratos

geradores do endividamento externo da União, de
suas autarquias, fundações e demais entidades con
troladas pelo Poder Público Federal, ou com reper
cussão direta ou indireta em suas finanças;

c) dissolução compulsória de associações, in
clusive de partidos políticos, nos casos previstos na
Constituição Federal;

d) cancelamento de concessão ou de permis
são, nos casos previstos na Constituição Federal;

e) declaração de nulidade de cláusula contratual
que contrarie direito do consumidor;

XVIII - representar:
a) ao órgão judicial competente para quebra de

sigilo da correspondência e das comunicações tele
gráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
para fins de investigação criminal ou instrução pro
cessual penal, bem como manifestar-se sobre repre
sentação a ele dirigida para os mesmos fins;

b} ao Congresso Nacional, visando ao exercício
das competências deste ou de qualquer de suas Ca
sas ou comissões;

c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao
exercício das competências deste;

d} ao órgão judicial competente, visando à apli
cação de penalidade por infrações cometidas contra
as normas de proteção à infância e à juventude, sem
prejuízo da promoção da responsabilidade civil e pe
nai do infrator, quando cabível;

XIX - promover a responsabilidade:
a} da autoridade competente, pelo não exercício

das incumbências, constitucional e legalmente im
postas ao Poder Público da União, em defesa do meio
ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;

b} de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da
prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo

em vista a aplicação de sanções penais e a reparação
dos danos causados;

XX - expedir recomendações, visando à melho
ria dos serviços públicos e de relevância pública, bem
como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável
para a adoção das providências cabíveis.

§ 1° Será assegurada a participação do Ministé
rio Público da União, como instituição observadora,
na forma e nas condições estabelecidas em ato do
Procurador-Geral da República, em qualquer órgão
da administração pública direta, indireta ou fundacio
nal da União, que tenha atribuições correlatas às fun
ções da Instituição.

§ 2° A lei assegurará a participação do Ministé
rio Público da União nos órgãos colegiados estatais,
federais ou do Distrito Federal, constituídos para de
fesa de direitos e interesses relacionados com as fun
ções da Instituição.

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 Integra
do de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES,
e dá outras providências.

CAPíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei regula, em conformidade com o
disposto no art. 179 da Constituição, o tratamento di
ferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às mi
croempresas e às empresas de pequeno porte, relati
vo 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 consi
dera-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta igualou in
ferior a R$120.000,OO (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,OO (cento e vinte mil reais) e
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igualou inferior a R$1200.000,00 (um milhão e du
zentos mil reais).

* Inciso 1/ com redação dada pela Lei nO 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, 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.

lEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.

lEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

CAPíTULO IV
Da Contribuição da Empresa

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, des
tinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunera
ções pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e traba
lhadores avulsos que lhe prestem serviços, destina
das a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua for
ma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do emprega
dor ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa.

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.876, de
26-11-1999

11 - para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da lei nO 8.213, de 24 de julho de

1991, e daqueles concedidos em razão do grau de in
cidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remu
nerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:

* Inciso fi com redação dada pela Lei n° 9.732,
de 11- 12-1998

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do tra
balho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja conside
rado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave;

111 - vinte por cento sobre o total das remunera
ções pagas ou creditadas a qualquer título, no decor
rer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços;

* Inciso 111 acrescido pela Lei nO 9.876, de
26-11-1999

IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamen
te a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.

* Inciso IV acrescido pela Lei n° 9.876, de
26-11-1999

§ 1° No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, socie
dades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, co
operativas de crédito, empresas de seguros privados e
de capitalização, agentes autônomos de seguros prí
vados e de crédito e entidades de previdência privada
abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicio
nai de dois vírgula cinco por cento sobre a base de cál
culo definida nos incisos I e 111 deste artigo.

* § 1° com redação dada pela Lei n° 9.876, de
26-11-1999

§ 2° Não integram a remuneração as parcelas
de que trata o 69 do art. 28.

§ 3° O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o en
quadramento de empresas para efeito da contribui
ção a que se refere o inciso 1\ deste artigo, a fim de es
timular investimentos em prevenção de acidentes.
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LEI N° 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976

Dispõe sobre as sociedades por
ações.

lEI DAS SOCIEDADES POR AÇOES

CAPíTULO I
Características e Natureza

da Companhia ou Sociedade Anônima

- Características
Art. 1° A companhia ou sociedade anônima terá

o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos
sócios ou acionistas será limitada ao preço de emis
são das ações subscritas ou adquiridas.

- Objetivo Social
Art. 2° Pode ser objeto da companhia qualquer

empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.

§ 1° Qualquer que seja o objeto, a companhia é
mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

§ 2° O estatuto social definirá o objeto de modo
preciso e completo.

§ 3° A companhia pode ter por objeto participar
de outras sociedades; ainda que não prevista no esta
tuto, a participação é facultada corno meio de realizar

§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma ,. § 10 acrescido pela Lei n° 9.528, de
da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade So- 10-12-1997
cial, mecanismos de estímulo às empresas que se utifi- § 11. O disposto nos §§ 6° a 9° aplica-se à asso-
zem de empregados portadores de deficiências física, ciação desportiva que mantém equipe de futebol pro-
sensorial e/ou mental com desvio do padrão médio. fissional e que se organize na forma da Lei n° 9.615,

,. § 5° (Revogado pela Lei n° 10.256, de de 24 de março de 1998.
9-7-2001). ,. § 11 acrescido pela Lei n° 9.711, de

§ 6° A contribuição empresarial da associação 20-11-1998.
desportiva que mantém equipe de futebol profissional § 12. (VETADO)

d~stinad~ à ?egUlrida
l
Idde Social: em sUbstitUiÇãdO à p~e- ,. § 1° acrescido pela Lei n° 10. 170, de

vista nos InCISOS e . este artigo, correspon e a CI~- 29-12-2000
co por cento da receita bruta, decorrente dos espeta- _. _ .
culos desportivos de que participem em todo território ~ 1~. Nao se conslder~ corno remu~eraçao dlre-
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusi- ta ou In~lreta, para o~ efeItos ~e~ta LeI, .os .v~lo!es
ve jogos internacionais, e de qualquerforma de patro- despe~dldos pe~as entldade~ ~ehglosas e ~ns~ltUlç~e~
cinio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, pu- de ensino vocaclon~1c~m mlnlstr? de conflssao rehgl-
blicidade propaganda e de transmissão de espetácu- osa, membros de inStitutO de Vida consagrada, de
los desp~rtivos. congregação ou de ordem religiosa em face do seu

,. § 60 ',J I L' ° 9528,J mister religioso ou para sua subsistência desde que
acrescluo pela el n . ,ue f'd d' - . d d d t

10-12-1997 ornecl ose~con lçoesque In epen am a na ure-
za e da quantidade do trabalho executado.

§ 7° Caberá à entidade promotora do espetácu- ,. § 13 'd I L' ° 10 1'0 d
I b 'l'd d d f d t d . acrescI o pe a el n . I', eo a responsa I1 a e e e etuar o escon o e CinCO 29-12-2000
porcento da receita bruta decorrente dos espetáculos
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias
úteis após a realização do evento.

,. § 7° acrescido pela Lei n° 9.528, de
10-12-1997

§ 8° Caberá à associação desportiva que man
tém equipe de futebol profissional informar à entidade
promotora do espetáculo desportivo todas as receitas
auferidas no evento, discriminando-as detalhada
mente.

,. § 8° acrescido pela Lei n° 9.528, de
10-12-1997

§ 9° No caso de a associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional receber recur
sos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, li
cenciamento de uso de marcas e símbolos, publicida
de, propaganda e transmissão de espetáculos, esta
última ficará com a responsabilidade de reter e reco
lher o percentual de cinco por cento da receita bruta
decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução,
no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 3°
desta Lei.

,. § 9° acrescido pela Lei n° 9.528, de 1
10-12-1997

§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6° ao 9° às
demais associações desportivas, que deverão contri
buir na forma dos incisos I e 11 deste artigo e do art. 23
desta Lei.
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O objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fis- Apensem-se a wste os PU-2.241/96 e PL
cais. 2.291/96.)

Leia-se:

ERRATAS

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 2.501, DE 1992
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 48, DE 1992

Dispõe sobre a Política Nacional de
Energia Nuclear.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática; de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias (Audiência); e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 2.501, DE 1992
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 48, DE 1992

Dispõe sobre a Política Nacional de
Energia Nuclear.

(Às Comissões de Minas e Energia; de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática; de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11)

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se Lê:

PROJETO DE LEI N° 2.667, DE 1996
Senado Federal

PLS -172/96

Estabelece limite para a multa de
mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Economia Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) -

PROJETO DE LEI N° 2.667, DE 1996
Senado Federal

PLS -172/96

Estabelece limite para a multa de
mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual e dá outras provi
dências.

(Às Comissões de Economia Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação.)

(Republica-se em virtude de novo despacho do
Sr. Presidente)

Onde se Lê:
PROJETO DE LEI N° 28, DE 1999

(Do Sr. Paulo Rocha)

Veda a instalação de depósitos,
com estrutura metálica, em postos de
serviços automotivos e suas correspon
dentes tubulações, sem proteção contra
corrosão.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

Leia-se:

PROJETO DE LEI N° 28, DE 1999
(Do Sr. Paulo Rocha)

Veda a instalação de depósitos,
com estrutura metálica, em postos de
serviços automotivos e suas correspon
dentes tubulações, sem proteção contra
corrosão.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Minas
e Energia (audiência); e de Constituição e
Justiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Finda a
leitura do expediente, passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear os Corpos
de Bombeiros Militares e foi requerida pelo nobre De
putado Cabo Júlio.
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Para compor a Mesa, convido o coronel Bombeiro valores superiores como a liberdade e a justiça. É o
Militar José Honorato Ameno, representando o Coman- que vemos nas guerras de independência ou nos
dante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas martírios religiosos.
Gerais (palmas); o comandante Bombeiro Militar João No caso dos bombeiros, no entanto, estamos di-
Fernandes da Silva Neto, Comandante-Geral do Corpo ante do heroísmo mais puro, porque diz respeito ao
de Bombeiros Militar do Distrito Federal em exercício valor imediato e inegociável das vidas humanas.
(palmas); o coronel Sigfrido Maus, Presidente daAsso- As demonstrações cotidianas de coragem da-
ciação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil (pal- das pelos bombeiros são um estímulo para que conti-
mas); o nobre Deputado Cabo Júlio, autor do requeri- nuemos acreditando na capacidade que temos de en-
mento de realização desta sessão de homenagem aos frentar as dificuldades e de construir comunidades
Corpos de Bombeiros Militares. (Palmas.) sustentadas no compromisso com o bem comum.

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convido Não resta dúvida de que devemos aproveitar o
todos a entoarem, de pé, o Hino Naci?nal, ~ .ser ex~u- exemplo dessa grande corporação para continuar-
tado pela Banda do Corpo de B0!"!lbelros MIlitar do Dls- mos em busca do aperfeiçoamento da cidadania bra-
trito Federal, regida pelo capitão Ebes Vaz da Silva. sileira, que está sendo construída por meio da síntese

(É executado o Hino Nacional.) dos valores que julgamos essenciais para nossa cul-
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Assisti- tura e para a felicidade da Nação.

remos agora à apresentação de um vídeo institucio- Com isso, queremos ressaltar também a função
nal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. didática exercida pelos Corpos de Bombeiros na socie-

(Exibição de vídeo.) dade. No exercício de suas atribuições, estão sempre

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) _ Coronel pr~sentes as ati~idades \IO.ltadas para a prevenç~o de

B b
· M'" J 'H t A t aCidentes, que sao essencialmente tarefas educativas.om elro Iltar ose onora o meno, que represen a '. . .

o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de . A me~lda q.u~ a tecnologia avanç~ e a socleda-
Minas Gerais' comandante Bombeiro Militar João Fer- de fica mais sofisticada, crescem os riSCOS de des-
nandes da Silva Neto, Comandante-Geral do Corpo de co~tr~le e de ac.identes fatais. ~ mai~r pr~sença de
Bombeiros Militar do Distrito Federal em exercício' coro- maqUinas e equipamentos no dla-a-dla eXige, como
nel Sigfrido Maus, Presidente da Associação dos Oficia- co~trapartida,. maior treinamento e capacidade de re:
is Militares Estaduais do Brasil; caro companheiro De- açao das equipes ~oltadas para a segurança, como e
putado Cabo Júlio, autor do requerimento de realização o caso dos bombeiros.
desta sessão solene em homenagem aos Corpos de Todos esses elementos apenas confirmam a opor-
Bombeiros Militares do Brasil; Sras. e Srs. Deputados; tunidade desta sessão de homenagem, que com muita
minhas senhoras e meus senhores, o Corpo de Bombe- justiça destaca o trabalho desses heróis do cotidiano.
iros é uma dessas instituições que guardam em si mes- Por tudo isso, em nome da Câmara dos Deputa-
mas o sentido da solidariedade humana e da convivên- dos, deixo registrada a gratidão de todos os brasilei-
cia harmoniosa entre os cidadãos. Na disposição de ros pelo trabalho inestimável realizado pelos Corpos
seus membros para a luta e para o sacrifício estão re- de Bombeiros, cuja importância na sociedade será
presentadas as maiores virtudes que um homem pode cada vez maior.
desenvolver ao longo da vida. Muito obrigado. (Palmas.)

Diante de um acidente que coloca em risco a se- O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Concedo
gurança das pessoas, os bombeiros são capazes de a palavra ao nobre Deputado Cabo Júlio, autor da pro-
arriscar suas próprias vidas para salvar os semelhan- posição que solicitou a realização desta sessão solene.
tes que se encontram em perigo. O SR. CABO JÚLIO (PST - MG. Sem revisão

A nobreza do gesto é ainda maior porque, em do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Efraim Morais;
muitas ocasiões, trata-se de um episódio isolado, sem Sr. coronel José Honorato Ameno, representante do
conexão com grandes fatos que mobilizam a atenção Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros de Minas
e o sentimento de cidades ou países inteiros. No ins- Gerais; Sr. coronel João Fernandes da Silva Neto, Co-
tante do resgate, o salvador e a vítima se encontram e mandante-Geral em exercício do Corpo de Bombei-
reconhecem, um no outro, os limites, a fragilidade e ros Militar do Distrito Federal; Sr. coronel Sigfrido
também a grandeza da condição humana. Maus, Presidente da Associação dos Oficiais Milita-

É mais fácil entender o gesto heróico quando res Estaduais do Brasil; senhoras e senhores oficiais;
ele está conectado a uma grande causa nacional ou a senhoras e senhores praças; Sras. e Srs. Parlamenta-
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res; senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero di
zer que me sinto muito honrado por ser nesta Casa
um representante do Corpo de Bombeiros. Durante
doze anos fui integrante da Polícia Militar e, por força
de uma emenda constitucional no meu Estado, quan
do passei para a reserva por ser um Parlamentar Fe
deral, incorporei-me aos quadros do Corpo de Bom
beiros do meu Estado, o que fiz com muita honra. Por
isso, achei que estava na hora de prestar a devida ho
menagem a tantos e tantos heróis anônimos.

Não quero falar da história do Corpo de Bombei
ros; certamente alguns Parlamentares o farão. O Corpo
de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas
e amadas pelo povo brasileiro. A missão dos homens
que envergam sua farda é somente salvar, salvar e sal
var. Essa é nossa missão - digo "nossa" embora nunca
tenha trabalhado no Corpo de Bombeiros. Ainda assim,
nossos governantes, na maioria das vezes, não vêem o
Corpo de Bombeiros com o devido zelo e respeito.

Nossos heróis anônimos, muitas vezes até sem
condições de trabalho, dão a vida para salvar outras vidas.
Isso fala muito forte no coração daquele que é salvo por
um bombeiro. Na tragédia de 11 de setembro, em Nova
Iorque, dezenas, senão centenas, de bombeiros morre
ram. E morreram por quê? Para salvar outras vidas.

Um dos nossos lemas é salvar vidas mesmo
com o sacrifício da nossa própria vida. Ou seja, colo
camos em risco nossa vida para salvar o cidadão. Por
isso, o Corpo de Bombeiros é amado e respeitado.

O soldado do fogo, como é conhecido, nos dias
quentes, de muito calor, trabalha apagando focos de
incêndio aqui, ali, acolá, e, nos dias de chuva, traba
lha nos desastres e desabamentos. Ou seja, em qual
quer situação, o soldado do fogo está lá, salvando,
salvando e salvando.

Como vimos no vídeo institucional, o soldado do
fogo salta de prédios, entra em lagoas e mares, arris
ca-se na terra, no mar, na água e no ar. Nossa missão
continua sendo salvar, salvar e salvar.

Quantos dos senhores colocaram em risco a
vida, viram a morte de perto e, muitas vezes, sem re
conhecimento algum da sociedade, salvaram vidas.
Os senhores estarão sempre na memória das pesso
as resgatadas como o grande herói que quase mor
reu para salvar suas vidas.

Sr. Presidente, fico muito orgulhoso e até emoci
onado neste último ano de mandato por ver aqui re
presentado o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e
de outros Estados.

Lembro-me da dificuldade que enfrentamos
quando discutíamos, no ano passado, a PEC n° 151,
de 1995 - os Assessores do Corpo de Bombeiros sa-

bem bem dessa dificuldade. Lembro-me da luta que
empreendemos a fim de que o Corpo de Bombeiros
continuasse independente. Não sei por quantos man
datos ainda estarei aqui representando o povo minei
ro, mas até o último dia lutarei para que o Corpo de
Bombeiros seja sempre uma instituição autônoma,
desligada da Polícia Militar, independente não só no
que diz respeito a orçamento.

Em alguns Estados, o Corpo de Bombeiros ain
da pertence à Polícia Militar. É preciso deixar claro
para o País que a função da Polícia é policiar, e a do
Corpo de Bombeiros, salvar. Uma não tem nada que
ver com a outra. Então, lutaremos todos os momentos
para dar aos bombeiros seu reconhecimento.

Agradeço ao Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal a medalha que me foi oferecida há cerca de
um ano. Em razão da correria que é a rotina na Câma
ra dos Deputados, infelizmente não tive condições de
agendar um compromisso lá. Mesmo assim, serei ho
menageado.

Agradeço, portanto, ao Comandante e afirmo:
esta sessão solene é para os senhores, os heróis do
povo brasileiro.

Parabéns, Corpo de Bombeiros, senhoras, se
nhores, moças, moços que fazem parte dessa impor
tante instituição. Talvez os senhores não saibam da
magnitude de sua importância para o País, que os faz
amados pelo povo brasileiro.

Recebam nesta manhã o reconhecimento da
Câmara dos Deputados expresso nesta sessão sole
ne de homenagem ao Corpo de Bombeiros.

Parabéns àqueles que salvam, salvam e conti
nuam a salvar.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce
do a palavra à Deputada Nair Xavier Lobo, que falará
pelo PMDB.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente; Sr. Depu
tado Cabo Júlio, que engrandece este Parlamento re
presentando Minas Gerais, é uma honra participar
desta homenagem que a Câmara dos Deputados
presta a instituição tão importante para o País e tão
amada, como disse o nobre autor do requerimento
que propôs a realização desta sessão. Sr. coronel
José Honorato Ameno, representante do Comandan
te-Gerai do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Ge
rais; Sr. coronel João Fernandes da Silva Neto, Co
mandante-Gerai em exercício do Corpo de Bombei
ros Militar do Distrito Federal; Sr. coronel Sigfrido
Maus, Presidente da Associação dos Oficiais Milita-
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res Estaduais do Brasil; senhoras e senhores oficiais; resgate de pessoas de quem não sabem sequer o
senhoras e senhores praças; Sras. e Srs. Deputados; nome, mas por quem não hesitam em se arriscar até
brasileiros que nos vêem pela TV Câmara e nos ou - à morte.
vem pela Rádio Câmara no dia de hoje, agradeço ao Esses, os homens admiráveis que homenagea-
PMDB, meu partido, porter-me destacado com a hon- mos, em razão do denodo com que, anônima e solida-
ra de prestar esta homenagem. riamente, minoram o sofrimento e a dor do ser huma-

Como mulher, como Parlamentar e como goia- no, das vítimas de incêndios, inundações, desaba-
na, quero falar da admiração especialíssima de todas mentos e outros infortúnios a que estamos sujeitos
as mães brasileiras à instituição do Corpo de Bombei- neste mundo de meu Deus.
ros, em especial à do meu Estado, que com certeza Ressalte-se, porém, que o papel dos bombeiros
está presente. não se restringe ao socorro imediato, ao salvamento

Nada há mais sagrado para uma mãe do que a de pessoas em perigo: antes de atender à emergên-
proteção de seus filhos. Como mulher e mãe nos senti- cia das catástrofes, esforçam-se para que elas não
mos mães da Pátria. Prestamos, por isso, nossa ho- aconteçam, dedicando-se a ações preventivas da
menagem muito especial àqueles que cuidam da vida, maior importância para a comunidade. Assim, o de-
são verdadeiros anjos da guarda dos brasileiros e ins- sempenho dos soldados do fogo é sobretudo educati-
piram em nossos jovens, em nossas crianças o senti- vo, mostrando-nos o valor das normas de segurança
mento de patriotismo, hoje tão importante para oBra - de que, muitas vezes, dependem a saúde e a vida dos
sil. Como bem disse o nobre Parlamentar autor do re - que nos são caros.
querimento que propôs esta sessão de homenagem, Poucas no entanto são as vitórias dos bombei-
V.Sas. c~idam d~ vida. Se a vida é re~onhecid~m~nt:o ros se lhes f~ltam os eq~ipamentosde que precisam
be~ mal~ precIoso que temos, nao h.avera ml~sao na hora da tragédia, os recursos necessários para
mais precIosa do que ~ d.e V.Sas., que e prese~~-Ia. que se possam contrapor aos acidentes e dar respos-

Portanto, nada mais Justo, Deputado Cabo Julio, do ta às forças da natureza.
que esta homenagem do povo brasileiro - afinal, esta- . . _

C do b'l . C d B b' Urge, POIS, nobre PresIdente desta sessao, que,
mos.na . ~~ . povo ra.sl ~Iro - ~o orpo e om e1- neste dia de homenagem, esta Casa do Poder Legis-
ros, InstltUlçao Importantlsslma, viga mestra da nossa I f I t f d C d B b'
Nação, que se destaca por seus profissionais credores a IVO evan e su~ vo.z ~~ avor o orp~ e om. el-
d . f da d' - 'bl" ros para que a InstltUlçao tenha de nos, mereclda-
a maIOr con la~a e ~ mlraçao pu lca. . . mente, a preocupação de que no Orçamento Geral da

Os bombeiros estao se~pre no cu~e do podlo. União não lhes faltem recursos para os equipamentos
Pela coragem com que se expoem ao pengo em defe- de que tanto precisam para salvar vidas.
sa do semelhante, são respeitados por todos que ne- U . Ih d' C

b h b' rge, pOIS, apare ar e mo emlzar os orpos
les reconhece~ a no reza umana e a ravura Ine- de Bombeiros Militares, sem o que frustarão a confi-
rentes aos herols. Poucos .c~mo eles merecem nossa ança que, há quase um século e meio, neles deposita
homenagem e nossa gratldao, testemunhas que so- o nosso povo.
mos do grandioso trabalho que realizam em prol da H' . d' t b' d fi - B .. . . . oJe e la am em essa re exao. em eqUlpa-
Vida alheia e em nome do amor ao proxlmo. dos bem treinados e bem remunerados temos certe-

Justa, pois, esta sessão solene com que a Câ - za de que esses lutadores seguirão zela~do pela inte-
mara dos Deputados enaltece os Corpos de Bombei- gridade física e pela existência dos milhões de brasi-
ros Militares, em que a Liderança do PMDB tem a hon- leiros, como já disse, na condição de anjos da guarda,
ra de se fazer porta-voz, não apenas dos companhei- merecedores do nosso carinho e da nossa gratidão.
ros de partido, mas de todos os cidadãos brasileiros. Aos que tombaram no cumprimento do dever, a ho-

É mais que centenária a existência dessa gloriosa menag~m respeitosa que se dev~ a?s heróis anôni-
instituição: começou em 1865, quando se criou, no Rio mos, cUJo exemplo de bravura profiSSional e de nobre-

d J . . t' C d 80mb' d B" za humana nos engrandece a todos.e anerro, o mais an Igo orpo e elros o rasl . . .
Vinte e nove anos depois, em 1894, fundou-se o da Ba- Esse, o sentimento com que a Liderança do
hía, cuja tradição faz maior e mais ilustre a história dos meu partido, o.PMD~: tem a honra?e saudar os Cor-
baianos. Do Império à República, dos baldes de água pos de Bombeiros Militares do BraSIl. Aos comandan-
com que se combatiam os incêndios aos uniformes à tes e soldados dessa gloriosa instituição, a certeza de
prova de fogo, dos veículos a tração animal aos moder- que em c?da.ur:n continuare~os a ver.b~ilhar a chama
nos carros-pipa, os bombeiros sempre lutaram valorosa do amor a Patna e da devoçao ao proxlmo.
e obstinadamente em favor da vida, da proteção e do Muito obrigada. (Palmas.)



o SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Concedo a pa
lavra à Deputada Laura Carneiro, que falará pelo PFL.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
parabenizo VExa. pela feliz idéia de propor a realiza
ção desta sessão solene e por representar nesta
Casa não apenas o Corpo de Bombeiros, mas, mais
do que isso, toda a área de segurança pública, já que
consideramos o Corpo de Bombeiros como respon
sável pela segurança humana.

Sr. Presidente, eu, que tive o prazer de conviver
com VExa. durante os trabalhos da CPI do Narcotráfi
co, posso testemunhar a bravura, a coragem e, sobre
tudo, a determinação que VExa. tem demonstrado ao
longo de seus quatro anos de mandato parlamentar.
Essas são as qualidades que diferenciam os homens.
Meus parabéns, Deputado Cabo Júlio.

Saúdo o Sr. coronel José Honorato Ameno, Co
mandante-Gerai do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais; o Sr. coronel João Fernandes da Silva
Neto, Comandante-Geral em exercício do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, e o Sr. coronel
Sigfrido Maus, Presidente da Associação dos Oficiais
Militares Estaduais do Brasil.

Embora ausente, saúdo igualmente o Coman
dante-Gerai do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de
Janeiro, meu Estado, aqui representado pelo Sr. coro
nel Sigfrido Maus.

Às 18h de ontem fui avisada de que a sessão
solene em homenagem aos Corpos de Bombeiros Mi
litares seria realizada hoje, às 9h da manhã. Como
me encontrava no Rio de Janeiro, pensei como faria
para chegar a Brasília a tempo. Cheguei a consultar o
nobre Deputado Cabo Júlio sobre se não poderia eu
chegar às 1Oh30min, o que me permitiria tomar o vôo
das 8h. S.Exa. informou-me, então, que isso não seria
possível, pois a sessão não poderia passar das 11 h.
Pensei comigo que não me poderia atrasar, afinal, mi
litares são pontuais, Descobri, então, um vôo que par
tia do Rio às 7 horas da manhã.

Tinha eu ainda cerca de quatro compromissos a
cumprir e, para tomar o vôo das 7h, teria de acordar
às 5h. Restava-me, portanto, pouco tempo para pre
parar meu discurso. Sendo assim, fiz uma pesquisa
breve na Internet. Falarei dela, mas falarei também-

1'J7SS (Juarta-ll:ira 24 DL\R[O D.\ CAM.\RA DOS D[,:PlJT.\DOS .\bnl de 2002

Durante o discurso da Sra, Nair Xavier pelo menos tentarei - de algo um pouco diferente do
Lobo, o Sr. Efraim Morais, 1° Vice-Presiden- que os senhores estão acostumados a ouvir.
te, deixa a cadeira da presidência, que é Ao me vestir para vir a esta sessão, pensei comigo
ocupada p~/o Sr. Cabo Júlio, § 2

0
do artigo que, se se tratava de homenagem aos Corpos de Bom-

18 do Regimento Interno. beiros, eu deveria usar a cor vermelha. Lembrei-me de
que hoje é dia de S. Jorge, e vi que tudo combinava: san
to forte e guerreiro, como o são os senhores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falar sobre
os bombeiros é, sem dúvida, tarefa bem fácil e que nos
aprazo Quem porventura ainda não teve a oportunidade
de assistir, em algum momento da sua vida, a uma de
monstração de dedicação profissional executada atra
vés da habilidade, da técnica e acima de tudo da cons
ciência do dever a ser cumprido com o risco da própria
vida se assim for preciso? Quem porventura poderá di
zer que nunca viu aqueles homens, com seus unifor
mes já tão conhecidos, passando com suas viaturas,
sempre apressados, e com suas sirenes estridentes pe
dindo passagem, prenunciando o perigo rondando em
algum lugar e o socorro necessário já em andamento?
Estes são os bombeiros. Mas quem realmente os co
nhece? Como surgiu esta valorosa corporação?

Partiu do Ministério de Justiça a elaboração do De
creto Imperial na 1.775, assinado por S.M., o Imperador
D. Pedro 11, e promulgado a 2 de Julho de 1856. Esse de
creto reuniu numa só administração as diversas seções
que até então existiam para o Serviço de Extinção de
Incêndios, nos Arsenais da Marinha e Guerra, Reparti
ção de Obras Públicas e Casa de Correção, sendo assim
criado e organizado o Corpo Provisório de Bombeiros da
Corte, sob a jurisdição do Ministério da Justiça.

Tornava-se definitivo o Corpo Provisório de
Bombeiros de Corte através de Decreto na 2.587, de
30 de abril de 1860, passando então para a jurisdição
do Ministério da Agricultura, que naquela data era cri
ado, e tendo como seu primeiro titular e organizador o
almirante Joaquim José Inácio.

Aqui podemos afirmar, sem sombra de dúvida,
que a criação do Corpo de Bombeiros do antigo DF
decorreu do bom senso, da pertinácia e do tino admi
nistrativo de um extraordinário brasileiro que, mais
tarde, tornou-se, graças aos seus méritos, conhecido
como Visconde de Inhaúma.

Abro um parêntese, neste momento, apenas
para dizer que os bombeiros do Distrito Federal não
estão em minhas mãos, porque sou apenas a Relato
ra, mas, sim, nas dos Deputados Cabo Júlio, Paulo
Octávio, Alberto Fraga, Fátima Pelaes, Luciano Cas
tro ede tantos outros companheiros, em razão da Me
dida Provisória na 2.218, de 2001, que os senhores
devem conhecer.
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Em 1865, o Corpo de Bombeiros recebeu a sua
primeira bomba a vapor, especialmente destinada
aos incêndios à beira-mar e também usada em incên
dios a bordo.

Em outubro de 1870, foi adotado o uso da cor
neta militar para os sinais do Corpo de Bombeiros,
substituindo o apito até então em uso. Iniciou-se, ao
mesmo tempo, a tração das viaturas por muares ao
invés de homens.

Em 20 de Maio de 1872, foi recebida a segunda
bomba a vapor.

Em 1877, foi instalado o primeiro aparelho tele
fônico do Rio de Janeiro, ligando a loja "O Grande Má
gico", de Antônio Ribeiro Chaves (situada no Beco do
Desvio n° 86, hoje Rua do Ouvidor, com novidades
mecânicas e aparelhos elétricos), e o quartel do Cor
po de Bombeiros.

Em 1879, foi inaugurado o primeiro circuito, com
doze aparelhos colocados em pontos convenientes,
no Centro Comercial da Cidade.

Em 1880, pelo Decreto n° 7.766, de 19 de Julho,
foram concedidas aos oficiais do Corpo de Bombeiros
graduações militares, com uso das respectivas insíg
nias, o que anteriormente era impedido.

Em 17 de Dezembro de 1881, pelo Decreto n°
8.837, foi aprovado o regulamento que dava organiza
ção militar ao Corpo de Bombeiros, elevando seu es
tado efetivo a trezentos homens.

Em 19 de Janeiro de 1894, foi instalada a prime
ira enfermaria do Corpo de Bombeiros.

Em 19 de Junho de 1895, foi inaugurada a far
mácia, passando assim os bombeiros e seus familia
res a terem tratamento no próprio quartel, poden
do-se ainda afirmar que, a partir dessa época, cri
ou-se o serviço médico social da corporação.

Através do Ofício Ministerial de 30 de outubro de
1896, foi autorizada ao Comandante do Corpo de
Bombeiros a criação da banda de música desse cor
po. A primeira exibição se deu em 15 de novembro do
mesmo ano.

Em 23 de maio de 1908, foi concluída a obra e
inaugurado o majestoso prédio, verdadeiro símbolo
arquitetônico que é o Quartel do Comando Geral do
Corpo de Bombeiros do antigo Distrito Federal.

Até nossos dias esse quartel teve as seguintes
denominações: Estação Central do Corpo Provisório
dos Bombeiros da Corte; Estação Central do Imperial
Corpo de Bombeiros; Quartel Central do Corpo de
Bombeiros da Capital Federal; Quartel Central do Cor
po de Bombeiros do Distrito Federal; Quartel Central

Marechal Souza Aguiar; Quartel do Comando Geral
do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Essa obra foi idealizada e projetada pelo mare
chal Engenheiro Francisco Marcelino de Souza Agui
ar, ex-Comandante da corporação.

Em 1925, ocorreu uma das mais belas façanhas
realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Fede
ral: a extinção do pavoroso incêndio ocorrido no mês
de fevereiro na Ilha do Caju, onde graves prejuízos fo
ram causados, não só em recursos materiais, pois
também muitos foram por ele atingidos.

Em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda
Guerra Mundial, esta corporação colaborou com as
Forças Armadas, treinando turmas especiais de bom
beiros civis, voluntários em cursos especializados de
defesa passiva, com exercícios, quer durante o dia,
quer durante a noite.

Em 2 de abril de 1954, o Exmo. Sr. Presidente da
República, Dr. Getúlio Vargas, assinou, referendado
pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interio
res, Dr. Tancredo Neves, o Decreto n° 35.309, institu
indo o "Dia do Bombeiro Brasileiro" e a "Semana de
Prevenção Contra Incêndios".

Embora popularmente sejam conhecidos como
soldados do fogo, a verdade é que as atividades dos
bombeiros não se cingem exclusivamente em debelar
incêndios. Dados sua intrépida coragem e seu desas
sombrado arrojo, são convocados para a execução de
qualquer tipo de serviço que se relacione com salva
mentos ou buscas. Assim é que em desabamentos,
inundações, afogamentos, enfim em tudo que ofereça
perigo de vida às pessoas, os bombeiros se fazem pre
sentes. Daí, merecem toda a simpatia da população.
São homens talhados para as missões que lhes dizem
respeito. Sempre com a mesma disposição, apres
tam-se para executá-Ias, seja durante o dia, seja à noi
te, com chuva ou não. Arrastam qualquer perigo para
salvar a vida do próximo e, não raro, sacrificam a sua,
no cumprimento de tão relevante dever.

O Deputado Cabo Júlio referiu-se à desgraça
ocorrida em 11 de setembro nos Estados Unidos. Na
ocasião, os bombeiros daquele país foram homena
geados por um povo que conhece a importância da
corporação, tem a noção exata da cidadania, sabe a
letra do seu hino e o significado da sua bandeira.

É uma lição que temos de aprender no Brasil.
Temos ainda muito a caminhar até entender a ampli
tude do Corpo de Bombeiros, não pelo tamanho da
instituição, mas pela dedicação de seus integrantes.

Sr. Presidente, estendo minha homenagem aos
familiares dos bombeiros, que doam seus entes que-
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ridos à Nação brasileira, para que salvem vidas arris- Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fed~ra~; o co-
cando a própria, ronel Sigfrido Maus, Presidente da Assoclaçao dos

Verdadeiros heróis anônimos, os bombeiros são Oficiais Militares Estaduais do Brasil; e o Deputado
o orgulho da Pátria, talo papel preponderante que de- Distrital José ~ajão,

sempenham para o bem-estar e a tranqüilidade do Sr, Presidente, Sras, e Srs, Deputados, quero
me somar aos Parlamentares que me antecederampovo. _ t

S P 'd V E t' d' na justa homenagem a uma corporaçao que pres ar resl ente peço a ' xa, que au onze a 1- '.',
. " tão relevantes serviços ao PaiS, Reafirmo aos Inte-

vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz d C d B b' M'l't ' h
. grantes o orpo e om elros I I ar o cann o e o

do Bras~1. , respeito que a população demonstra pelo trabalho da
MUito obngada. instituição, que nos orgulha a todos,
O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Registra- Sr. Presidente, cumprimento todos os integran-

mos a presença do Deputado Distrital José Rajão Fi- tes, familiares e amigos da corporação chamada Cor-
lho, ex-Comandante do Corpo de Bombeiros Mi!itar po de Bombeiros, afirmando ser este um dia muito es-
do Distrito Federal, a quem temos a honra de conVidar pecial para mim, particularmente, e para o Partido dos
para compor a Mesa; do coronel José Abidia da Silva, Trabalhadores, ao qual tenho a honra de pertencer e
Chefe-Adjunto da Casa Militar do GDF; do coronel pelo qual tenho a felicidade de falar aos companheiros.
Osvaldo Nunes de Freitas, Chefe da Divisão de Co - Falar sobre essa centenária corporação dei-
municação da Casa Militar e A~sessor Militar do ~DF; xa-me emocionado, pelo histórico de bravura que ela
do coronel. Marcus Amos Raimundo Pen~a, Diretor carrega consigo ao longo desses 156 anos de servi-
de Ensino e InstruJã.o d~ Corpo de Bombeiros; do te- ços prestados ao País, não só na tarefa de salvar
nente-coronel AntOniO Gilberto Porto, Assessor Parla- bens físicos, mas especialmente de salvar vidas hu-
mentar do Corpo de Bombeiros, manas, razão maior de todos os cristãos.

Saudamos também os alunos do Curso de For- Salvar vidas é, pois, a missão suprema desses
mação de Oficiais do Espírito Santo, de Goiás, do Pia- abnegados companheiros, que não fazem distinção de
uí, de Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe, de Mato raça, cor, credo ou filiação partidária. Faça chuva ou
Grosso do Sul e de Mato Grosso; do Curso de Aperfe- faça sol, eles estão sempre a postos para cumprir o
içoamento de Oficiais do Acre, de Rondônia, de Go- seu dever. Não importa se estão com saúde, bem ali-
iás, do Amapá, do Ceará, de Mato Grosso do Sul, da mentados, ou sem problemas familiares, Parafrasean-
Paraíba, Piauí, de Alagoas, de Pernambuco e do Dis- do Euclides da Cunha, diria que o militar bombeiro é,
trito Federal; do Curso Superior de Bombeiros do antes de tudo, um forte. E acrescento: um corajoso,
Acre, do Pará, do Amazonas, de Goiás, do Piauí, de Sr. Presidente, esta sessão especial homenageia
Pernambuco e do Distrito Federal; do Curso de For- o Corpo de Bombeiros, que tem o dia 2 de julho como
mação de Sargentos, representando os Estados do marco comemorativo de fundação. Na condição de
Tocantins e do Piauí; d~ Curso de A?~rfeiçoament? Parlamentar eleito pelo Distrito Federal, dedico, com
de Sargentos do Tocantins, de Rondonla e de Sergl- especial carinho, minha saudação ao Corpo de Bom-
pe; do Curso de Formação de Cabos e do Curso de beiros do DF, pois é com os companheiros de Brasília
Formação de Sargentos Especiais; e do Curso Espe- que mantenho relacionamento mais constante, já que
cial de Formação de Cabos, discuto com eles os problemas que a categoria enfren-

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Dando ta para desempenhar a contento sua missão,
prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao pró- Sei que, de algum tempo para cá, a luta pela so-
ximo orador inscrito, Deputado Pedro Celso, que fala- brevivência da corporação e de seus membros tem
rá pelo Partido dos Trabalhadores, sido árdua, não por falta de interesse de seus inte-

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão grantes ou dirigentes imediatos, mas pela falta de
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Cabo Júlio, pa- uma política séria que encare as atividades desses
rabenizo V.Exa. pela iniciativa de requerimento de re- bravos soldados com o respeito que eles merecem de
alização desta sessão solene, que prestigia a briosa seus superiores no âmbito do Governo, tanto local
corporação do Corpo de Bombeiros. quanto federal. . '

Saúdo o coronel José Honorato Ameno, repre- É rica a história da corporação em Braslila, ape-
sentante do Comandante-Geral do Corpo de Bombei- sar de recente a sua criação no Di~tnto Federal, ,~u~
ros Militar de Minas Gerais; o coronel João Fernandes data de junho de 1966, embor,a em Julho de 1964 Ja ti-
da Silva Neto, Comandante-Geral em exercício do vesse aqui chegado o pnmelro comandante, com a



"Tivemos a graça de colocar em servi
ço as novas viaturas adquiridas para o
CBDF, oriundas da Alemanha e que estão
assim denominadas: 3 plataformas de ilumi
nação; 9 viaturas tipo Unimog; 3 escadas
magirus; 10 autobombas; e 3 Snorkeis.

Todas essas viaturas compõem até
hoje a nossa frota de socorro, juntamente
com viaturas de fabricação nacional".

Quero salientar com esses dados, Sr. Presi
dente, o estado de sucateamento em que se encon
tra a frota de serviços do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal. Esse sucateamento faz com que a
corporação se sinta desprestigiada junto às demais
organizações oficiais, mas não desencoraja a cate
goria para a realização de seus trabalhos.

Para sanar esses problemas, criou-se até uma
taxa a ser paga pelo consumidor, tributo esse derru
bado pela Justiça, que, felizmente, entendeu não ser
possível responsabilizar a população por mais esse
descaso da autoridade pública.

Na Câmara dos Deputados, integrantes do Corpo
de Bombeiros fizeram verdadeiro plantão por vários
dias, quando da votação do Orçamento Geral da União,
no intuito de conseguir recursos para recuperar a frota e
os equipamentos da instituição. A bancada do Distrito
Federal não tem medido esforços nesse sentido. Parla
mentares de todos os partidos apresentaram emendas
que, por obra do descaso e da caneta do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, não foram atendidas.

Desenvolvemos esforço permanente, a fim de dar
melhores condições de trabalho a V.Sas, que atuam de
forma heróica, tendo em vista as condições de que dis
põem. Basta dizer que os veículos vindos da Alemanha,
em 1969, ainda estão em serviço. Informou-me, inclusi
ve, um comandante da corporação, que aquele país os
quer de volta, para exibi-los em museu.

Destinamos 22 milhões e 700 mil reais para a
área de segurança pública, dos quais 60% para o Corpo
de Bombeiros. Lamentavelmente, em Brasília, a maior
parcela desses recursos vai para a Polícia Civil, que,
apesar de prestar relevantes serviços, tem efetivo me
nor que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Além
disso, devido aos cortes feitos pelo Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, eles estão contingenciados.

Gostaria de dizer, mais uma vez, do respeito e
da admiração que tenho pelos companheiros denomi
nados homens do fogo, e de atiçar em seus corações
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atribuição de preparar o alojamento para os demais aquela faísca que dá continuidade à vida. Ou seja,
integrantes daquela unidade de serviço público. conclamo-os a nunca desistirem de ter, no mais curto

O histórico do Corpo de Bombeiros registra, ain- tempo, equipamentos e condições de vida que lhes
da em 1969: permitam prestar, com dignidade, o serviço para o

qual a entidade foi criada.
Termino parabenizando essa brava corporação

que dá sua vida na defesa da vida alheia e no cumpri
mento de seu dever.

Viva o Corpo de Bombeiros Militar do Brasil!
Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Registro a
presença do cabo Geovani da Silva Carvalho, Presi
dente da Associação Única dos Bombeiros Militares
Ativos e Inativos do Distrito Federal, e do corpo de di
retores da instituição.

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Dando con
tinuidade à sessão, concedo a palavra ao próximo
orador inscrito, Deputado João Sampaio, que falará
pelo PDT.

O SR. JOÃO SAMPAIO (Bloco/PDT - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Cabo Júlio, parabenizo VExa. pela meritória iniciativa
de homenagear corporação da maior importância para
a sociedade brasileira, que se destaca como uma das
mais respeitáveis entidades públicas do País.

Sras. e Srs. Deputados, Srs. comandantes, Srs.
oficiais, Srs. praças, senhoras e senhores, prestar ho
menagem aos Corpos de Bombeiros Militares faz parte
do reconhecimento que todos nós lhes dispensamos,
sabedores de que, sem o seu trabalho, estaríamos inse
guros e desprotegidos diante dos perigos da vida.

A criação do Corpo Provisório de Bombeiros da
Corte, em 2 de julho de 1856, reuniu, sob uma única
administração, diversos órgãos responsáveis pela ex
tinção de incêndios no Império.

Em 1880, foram concedidas graduações milita
res aos seus oficiais, fato impulsionado especialmen
te pelo inadequado tratamento que lhes era dispensa
do. Quando em atuação conjunta com outras autori
dades militares e civis, como não podiam usar insígni
as, eram tratados como simples soldados.

Em 1881 ,aprova-se o regulamento que dava or
ganização militar ao Corpo de Bombeiros, forma vi
gente até os dias de hoje.

Com desprendimento e senso de dever, os cida
dãos brasileiros que abraçaram tal carreira seguem
dando forma à iniciativa de servir à coletividade. Os
riscos de vida não os assustam nem os impedem de
traduzir o ideal em ação.

Ressalte-se que a referência ao gênero masculino
aqui se faz em sentido genérico, visto que o Corpo de
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Bombeiros, assim como diversas outras entidades, ad- Parabéns a todos por esta justa homenagem.
mite em seus quadros, com garbo e determinação, a (Palmas.)
mulher brasileira - em perfeita consonância com as O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Dando
transformações por que tem passado a sociedade. prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao De-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cada putado Lincoln Portela, que falará pelo PSL.
unidade federativa do País tem de reconhecer a im- O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
portância e a abnegação do Corpo de Bombeiros e Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
conceder-lhe os meios necessários para que cumpra Cabo Júlio, autor da proposta de realização desta
suas funções. O orador que me antecedeu falou lar- sessão solene, Srs. comandantes, Srs. oficiais, Srs.
gamente sobre o assunto, lembrando a necessidade soldados e praças, ouvi atentamente os elogios dos
da compra de equipamentos e da remuneração digna Deputados que me antecederam aos Corpos de
para os que fazem parte de tão brava instituição. Bombeiros Militares do Brasil.

É de se ressaltar que os membros do Corpo de Tudo o que dissermos sobre a instituição será
Bombeiros se destacam por elevado espírito público pouco, considerando os riscos que envolve a profis-
e consciência social, pois o dia-a-dia os colocam são, ou melhor, o sacerdócio de V.Sas.
constantemente em situações de risco. Jesus era o Salvador. V.Sas. também o são, de

Por outro lado, esses profissionais não podem maneira diferente. Na condição de Ministro do Evan-
se queixar da rotina, porque sempre enfrentam novos gelho e em nome dos irmãos que fazem parte do Cor-
desafios. Por isso, precisam ter grande capacidade de po de Bombeiros do Brasil e do mundo, invoco o
concentração e de reflexão sobre os diversos proble- nome do Senhor, como fazemos nos púlpitos de nos-
mas afetos à sua atividade. sas Igrejas, pois diz a Bíblia que todo aquele que o in

vocar será salvo.
A História aponta a antiga Roma como berço de

uma das primeiras organizações de combate ao fogo. Quero registrar a palavra sagrada, que servirá
O Imperador Augusto formou um grupo de vigiles, de conforto e de benção para os presentes, para seus

familiares e todos aqueles que professam a fé cristã.
responsáveis pelo patrulhamento das ruas, para im-
pedir os incêndios e policiar a cidade - ironicamente, Com o coração aberto, quero ministrar aos bom-
logo depois Nero tocou fogo nela. Existem, entretan- beiros a benção de Arão: "Que o Senhor vos abençoe
to, poucas referências sobre a época. e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer Seu

rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor con-
Em meados do século XIX, o combate às chamas tinue vos dando a bênção da paz".

resumia-se a um prosaico enfileiramento de homens,
Obrigado. (Palmas.)

mulheres e crianças, que passavam, de mão em mão,
os baldes que enchiam nos poços mais próximos. O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - É com pra-

zer que registramos a presença do Senador Franceli-
Hoje, o Corpo de Bombeiros dispõe, em todo o no Pereira, do PFL de Minas Gerais. (Palmas.

Brasil, de recursos tecnológicos avançados para
cumprir seu papel. O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Dando

prosseguimento à sessão, concedo a palavra ao pró-
Faço aqui um parêntese sobre o fascínio que a ximo orador inscrito, Deputado Gonzaga Patriota, que

atividade dos bombeiros exerce sobre as crianças. falará pelo PSB.
Lembro-me de como me atraía o caminhão vermelho

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
cromado, que corria pela cidade com uma sirene es- Sem revisão do orador. ) _ Sr. Presidente, nobre De-
tridente. Eu imaginava, um dia, poder pendurar-me putado Cabo Júlio, autor do requerimento de realiza-
nele e sair em disparada. ção desta justa homenagem; demais membros da

É claro que a atividade de V.Sas. não implica Mesa; Sras. e Srs. Deputados; Srs. bombeiros, quero
aventura, porque são tecnicamente preparados para saudá-los em nome do major Soares, meu conterrâ-
exercê-Ia, mas as crianças, sempre curiosas, tendem a neo, que faz parte da Assessoria Parlamentar do Cor-
considerá-Ia como tal. Esse é o início da admiração que po de Bombeiros.
a sociedade desenvolve pelo trabalho dos bombeiros. Sr. Presidente, sinto-me ainda criança ao ver um

Cumprimento, mais uma vez, todas as unidades carro de bombeiros com suas luzes acesas e com as co-
dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, esti- res do meu time de Pernambuco - vermelho e branco.
mando que possam continuar cumprindo sua missão Fico também satisfeito por fazer parte da Comis-
em favor do povo brasileiro. são Permanente de Segurança Pública e Combate ao
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Crime Organizado da Casa, que procura convencer o Em razão da evolução cada vez mais acelerada
Governo da necessidade de se destinarem racional- das cidades, foram surgindo corporações de combate
mente os tributos pagos pela população para as áre- ao fogo em muitos países. Nos Estados Unidos, a ini-
as da educação, d? s:aúde,do desenvolv~men!osocial ciativa coube a Benjamin Franklin, em 1736, que criou
e da segurança publica, em defesa do cldadao. na Filadélfia o primeiro Corpo de Bombeiros Voluntá-

Sr. Presidente, passo a contar um pouco da his- rios da América.
tória dos homens ain,da quase primitiv~scujo trabalho Em Portugal a história dos bombeiros na era
era apagar o fogo. Ja os senhores aqUi presentes pu- ,
I d hei'I 'ptero ou às vezes fazem a escalada moderna começa no ano de 1974, com a destacada
am e um co " " - d b" . 'd B h' G'de um prédio. partlclpaçao e um rasl elro na~cl o na a la, UI-

R t · N I t b Ih Iherme Gomes Fernandes, que Juntamente com ou-ecentemen e vimos em ova orque o ra a o .., . _ .
dos bombeiros. Eles sabiam que não voltariam, mas tros .'~eahstas crrou a Assocraçao de Bomberros Vo-
foram cumprir o compromisso assumido: o bombeiro luntarlos do Porto.
deve salvar vidas, embora possa até morrer. Um nú - O brasileiro Gomes Fernandes, um abnegado
mero assustador de bombeiros norte-americanos da causa, foi considerado o maior bombeiro do mun-
perderam a vida, mas salvaram muitas outras. do, criando as bases do sólido movimento português

A história do homem na terra sempre foi uma luta de defesa civil, com base na multiplicação pelo territó-
permanente pelo domínio e control~ ~as forças sobr~- rio português de grupamentos voluntários de comba-
naturais do fogo. Perde-se ,na ~emorra do tempo a orr- te ao fogo. No Chile, o primeiro Corpo de Bombeiros,
gem do combate ao fogo. E sabido que no ano 27 a.C., também de caráter voluntário foi criado em 1851, na
em ~oma, já existja~ ~s Triunviri Noct~r~i, wupos or- cidade de Valparaíso. Em 1863, foi criada a Corpora-
ganazados com o obJetivo de combater Incendlos. - d S t'

çao e an lago.
Durante o reinado de. Júlio César Octávio, ~n~r~ No Brasil, o primeiro Corpo de Bombeiros foi cri-

63 a.C. e 14 d.C., foram Criadas as C~hortes Vlglh~ ado oficialmente pelo Decreto n° 1.775, assinado por
um, em número ~e sete, e cada uma Integrada p~~ mil D. Pedro 11 em 2 de julho de 1856. Instala-se no Rio de
homens, aos quaIs estava reservada a ~esponsablhda- Janeiro, então, o Corpo de Bombeiros da Corte.
de de proteg~r.contr~ o fogo quato~e bairros de Roma. Antes, porém, desde 1763, os incêndios no Rio de Ja-

Na Grecla antiga, os bombe~ro~us~vam as q~a- neiro eram combatidos pelo pessoal do Arsenal da
dril~9s para alcançar o lo~al do In~endlo co~ maior Marinha de forma provisória.
rapidez. Os soldados mais experrentes sabiam de . _, . .
memória os locais de Atenas em que se podia encon- A grandiOsa evoluçao tecnaca, o aperfeiçoamento
trar água com facilidade - poços, riachos, cisternas e dos equipamentos, a utilização de bombas mecânicas,
baixios - e de lá, em processo de revezamento, os manuais e motorizadas, a substituição dos baldes de
baldes eram deslocados de mão em mão, às vezes pano por mangueiras de tecido, os caminhões-tanque,
numa distância de até um quilômetro ou mais, o que as autobombas, as escadas magirus, as bombas
exigia a mobilização de grande número de escravos. metz, até os macacos hidráulicos e as roupas especia-

O mesmo processo continuou sendo utilizado is que permitem aos bombeiros o acesso a locais em
pelo homem em quase toda parte do mundo, até o fim chamas, tudo isso se deve às maravilhas da Revolu-
da Idade Média. Com a evolução da economia, nos fins ção Industrial, de 1760 aos nossos dias.
da Idade Média, a burguesia foi-se instalando em pe- Sr. Presidente, gostaria de saudar cada bombei-
quenos burgos, iniciando-se o processo de vida urbana. ro do nosso País nesta sessão solene em homena-
Porvo~a de fins do século XVI e início do XVII, começa- gem aos Corpos de Bombeiros, pela vida dedicada a
ram a surgir os primeiros bombeiros da era moderna. salvar outras vidas. Esses homens incansáveis lutam

N F' L . XIV R' contra o fogo e contra os perigos de sua profissão,
a r~nça, ISSO ocorreu com UIZ ,o el apesar das terríveis condições de seus equipamentos

Sol, q~e reinou ~,e 1~.38 a 1715, com os Corps des e da remuneração insuficiente para compensar um
Pomplers, que Ja utilizavam a Bomba Va~ der Hey- esforço descomunal em favor da vida humana.
dens, de. 1699. Na Inglaterra, pouco adiante, sur- Registro o compromisso de vários Parlamenta-
gem os flrem~n, os homens de fogo ..Na Alem~nha, res _ eu, VExa., a Deputada Laura Carneiro, o Depu-
desde 17 de Julho de 1841, em Melssen, eXistem tado Lincoln Portela dentre outros - no sentido de
corpos voluntários de bombeiros. Em Durlach, em continuar o trabalho 'de convencimento, que fazemos
1846, surge a segunda corporação e nasce, em desde a Assembléia Nacional Constituinte, de que um
Berlim, no ano de 1851, o primeiro Corpo de Bom- país não se desenvolve caso não dê prioridade à se-
beiros profissional. gurança pública. Entre os que lutam em prol desse
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objetivo incluo o Senador e eterno Governador de Mi
nas Gerais Francelino Pereira, vindo do Nordeste,

Ninguém pode investir num país que não cuida
da segurança pública. A minha região, a do São Fran
cisco, carece de mais investimentos exatamente por
que falta aos políticos locais preocupação com a se
gurança do cidadão. Entre os que cuidam da seguran
ça pública ou da defesa civil estão os senhores home
nageados nesta sessão solene. Que possam levar do
Congresso Nacional não apenas os discursos dos
Deputados em nome dos partidos - eu, por exemplo,
represento o Partido Socialista Brasileiro - , mas tam
bém a certeza de que todos os Parlamentares têm a
vontade política que falta aos Governos: dar-lhes me
lhor assistência para que, mesmo correndo riscos,
possam continuar salvando vidas.

Tenho certeza de que este ano a Seleção Brasi
leira será carregada pelos bombeiros brasileiros após
conquistar a vitória na Copa do Mundo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Registro a
presença do Pastor Eli do Nascimento, representan
do a Igreja Assembléia de Deus, de Belo Horizonte,
em que honrosamente este Presidente exerce o Mi
nistério Pastoral.

Muito obrigado pela presença.
O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Convido to

dos os presentes a, de pé, ouvirem a Canção do Solda
do do Fogo, letra do tenente Sérgio Luiz de Matos e mú
sica do capitão Antônio Pinto Júnior, executada pela
Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

(Apresentação musical.)
O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - No momen

to em que se encerra esta justa e merecida sessão
solene em homenagem aos Corpos de Bombeiros de
todo o Brasil, representados aqui pelo Corpo de Bom
beiros do Distrito Federal, não poderia deixar de fazer
outras justas homenagens.

Em primeiro lugar, homenageio o Deputado Dis
trital José Rajão, ex-Comandante do Corpo de Bom
beiros Militar e que no Distrito Federal sempre defen
derá nossos interesses.

A segunda homenagem presto ao Deputado
Alberto Fraga, que certamente retornará a esta Casa
no dia 1° de fevereiro. S.Exa. é um grande lutador em
prol dos interesses da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, e por ser suplente, em razão da legisla
ção eleitoral, não está conosco, já que o titular assu
miu a cadeira.

Em 1998, fui eleito com 217.088 votos, sendo o
Deputado mais votado no meu Estado. A Polícia e o
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - o coronel
José Honorato Ameno é testemunha disto - tinham o
décimo sétimo pior salário do País. Devido à repre-

sentação neste Parlamento, temos hoje o terceiro ou
o quarto maior salário do Brasil. Pulamos treze degra
us. Só a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros conse
guiram um aumento de tal porte, que em alguns ca
sos chegou a 132%. Daí a importância dos nobres
companheiros que lutam pela nossa causa.

Na qualidade de Deputado Federal e represen
tante do Corpo de Bombeiros, não poderia deixar de
ecoar - esta sessão está sendo transmitida para todo
o País pela TV Câmara - que o Corpo de Bombeiros,
na maioria dos Estados, está sucateado, faltam equi
pamentos e até luvas plásticas. Vamos, portanto, tra
balhar para que no Fundo Nacional de Segurança PÚ
blica sejam incluídos os bombeiros.

Meus senhores, quero deixar claro que nenhum
equipamento ou logística pode substituir a valorização
do ser humano, aquele que está detrás da farda. E essa
valorização é sinônimo de salários dignos. (Palmas.)

Lutando por esse ideal de salários dignos, quase
levei um tiro em 1997. Um colega entrou na minha frente
no momento do tiro e morreu no meu lugar. Vamos levar
essa lembrança: sangue foi derramado para que os Po
deres constituídos pudessem dar valor aos bravos pro
fissionais que se arriscam para salvar vidas.

Registro um trecho do discurso do Deputado
Lincoln Portela: "Ser bombeiro não é ter uma profis
são, é ter um sacerdócio". Quero acrescentar, dizen
do: é ser chamado por Deus para salvar vidas. Essa é
a missão dos senhores.

Aos bravos soldados meus parabéns do fundo
do coração. Os senhores precisam saber da impor
tância do Corpo de Bombeiros neste momento tão
crucial em que se discute segurança pública, como é
importante ecoar pelo Congresso o trabalho do Corpo
de Bombeiros.

Quis Deus que esta homenagem fosse realiza
da este ano e não no ano passado. Neste momento
em que estamos discutindo segurança pública, é im
portante mostrarmos o papel do Corpo de Bombeiros.

Queremos convidar todos os presentes a se diri
girem ao Salão Verde da Casa para participarem da
solenidade de entrega da Medalha Imperador D. Pe
dro li, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Fede
ral, a este Deputado que ora preside a sessão.

A todos parabéns, parabéns e parabéns! (Palmas.)

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Está encer
rada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 10 horas e 46
minutos.)
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Presidência dos Srs. Cabo Júlio, Lincoln Portela e Mário Assad Júnior;
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 11 horas e 19 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - 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. L1NCOLN PORTELA, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Passa-se à
leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Esta sessão
solene destina-se à comemoração dos 210 anos da
Inconfidência Mineira, a requerimento do nobre De
putado Lincoln Portela.

Convidamos para compor a Mesa o capitão
João Carlos Figueiredo de Assis, representando a
gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. (Pausa.)

Convido todos os presentes para ouvirem, de
pé, o Hino Nacional, que será executado pelo saxofo
nista Job Lopes da Silva.

(É executado o Hino Nacional. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Srs. Depu

tados, ilustres convidados, no dia 21 de abril comple
taram-se 21 Oanos da execução de Tiradentes, o már
tir da Inconfidência Mineira, o herói da conjuração que
deu novo rumo à história do Brasil e marcou para
sempre a alma do seu povo. Homenageando-o, a Câ
mara dos Deputados enaltece igualmente todos os
brasileiros que deram a vida em nome da liberdade a
que têm direito as nações para que possam construir
elas mesmas o futuro de paz, de justiça e de prosperi
dade a que se destinam.

Busquemos compreender, na festa com que ce
lebramos a Inconfidência, os verdadeiros motivos que
levaram aqueles homens à conspiração, à resistência
e à conjura que acabaria por imortalizá-los. A nature
za do episódio foi, acima de tudo, político-econômica,
de acordo com o sentimento libertário que varria o
mundo no século XVIII.

Os ventos da Revolução Francesa e da Inde
pendência Americana chegavam até às montanhas
de Minas, apesar do controle severo e da rígida cen
sura impostos pelo reino lusitano à colônia brasileira.
Basta observar que não havia, naquele tempo, ne
nhuma tipografia ou escola superior no território da
província. A solução era contrabandear livros - de
John Locke, Adam Smith, Voltaire, Rousseau e Mon
tesquieu - , sofregamente devorados por represen
tantes da elite cultural e econômica da Província das
Minas Gerais.

Eram eles Tomás Antônio Gonzaga, escritor e
poeta; Cláudio Manuel da Costa, escritor, poeta e se
nhor de grande fortuna; Alvarenga Peixoto, poeta e
proprietário de minas; coronel Francisco de Paula
Freire; Cônego Luís Vieira da Silva, dono de respeitá
vel biblioteca; José Álvares Maciel, estudante, e José
Joaquim Maia, também estudante, que teria buscado
o apoio de ninguém menos do que Thomas Jefferson,
um dos líderes da Independência dos Estados Unidos
da América.

Entre esses homens de boas letras achava-se o
alferes Joaquim José da silva Xavier, por alcunha Tira
dentes, o mais popular de todos, pela paixão com que
defendia suas crenças e pela coragem com que as
dava a conhecer ao povo. A revolta procedia: ante a ex
tração cada vez menor de ouro e de diamantes, os por
tugueses retaliavam Minas com o aumento de tributos
e a cobrança iminente de impostos atrasados.

Em 1785, um alvará concorrera para o empo
brecimento do Distrito Diamantino, ao estabelecer o
fechamento das manufaturas locais e obrigar o povo a
consumir apenas produtos de fabricação portuguesa,
proibitivamente caros para a maioria das pessoas.
Contra essa dominação predatória levantavam-se Ti
radentes e seus destemidos parceiros na conjura, a
primeira tentativa de libertação colonial dos brasilei-
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ros, alicerçada nos sentimentos que os identificavam
como povo e os definiam como nação.

Propunham os conspiradores o rompimento
com Portugal e a adoção da forma republicana de go
verno, tendo São João dei Rei como capital adminis
trativa, a imediata industrialização do país e a criação
da Universidade de Vila Rica, entre outras mudanças
revolucionárias.

Tem razão o historiador Sérgio Buarque de Ho
landa, ao sintetizar a Inconfidência e apontar que sua
constatada falta de consistência ideológica não lhe in
valida o significado, visto que o movimento foi impor
tantíssimo sintoma da desagregação do Império por
tuguês da América. Segundo ele, "pode-se, portanto,
considerá-Ia, sem hesitação, um movimento precur
sor da independência do Brasil".

Com a denúncia dos traidores, impuseram-se
aos subversivos o degredo e a pena de morte. Em 21
de abril de 1792, Tiradentes subiu à forca, pela cora
gem com que se assumiu a cabeça do movimento e
pela humildade com que viveu até o fim como homem
do povo, cidadão modesto que lutou e morreu por um
futuro melhor, mais digno e mais justo para todos os
brasileiros.

A esse herói "enlouquecido de esperança", como
o chamou o ex-Presidente Tancredo Neves, a homena
gem e o respeito da Câmara dos Deputados. Morto há
210 anos, Tiradentes fez-se símbolo daquela que é o
patrimônio maior de um povo e a riqueza suprema de
uma nação, primorosamente evocada por Cecília Mei
reles no "Romanceiro da Inconfidência":

"Liberdade - essa palavra
que o sonho humano alimenta;
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda!"

o SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, autor
do requerimento de realização desta sessão solene.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobre De
putado Cabo Júlio; capitão Carlos Figueiredo de
Assis, representante da gloriosa Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais; nobre Senador José Alen
car, grande mineiro que enobrece aquele Estado e
nossa Nação; Sras. e Srs. Deputados, demais re
presentantes da Polícia Militar, inicialmente, gostaria
de fazer menção a dois representantes dos Dragões
da Independência, o cabo Luiz Paulo Dias Reis e o
soldado Marcelo Gomes Portela Júnior, aqui presen
tes.

Os Dragões da Independência do Regimento de
Cavalaria Alferes Tiradentes, da Polícia Militar, tive
ram origem em 9 de junho de 1775, quando foi criado
o Regimento Regular de Cavalaria, que tinha por ob
jetivo garantir a lei e a ordem na agitada Capitania de
Vila Rica. Participaram do Grito de Independência, às
margens do Ipiranga, duas de suas companhias, que
escoltaram D. Pedro I de Ouro Preto até o Rio de Ja
neiro, tendo contribuído ativamente para a luta pela
independência do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao cele
brar os 210 anos da Inconfidência Mineira, ressalta
mos a importância da ação dos inconfidentes como
gênese do sentimento do povo brasileiro como nação
e do processo de afirmação dos valores da liberdade,
que culminaram na luta pela independência do Brasil.
Fausto e tragédia, ouro e sangue, a história da Incon
fidência engrandece, com efeito, o passado de Minas
Gerais e do Brasil.

Trata-se, portanto, de preservar na memória a
coragem e o sacrifício dos inconfidentes, como Joa
quim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Além do
Mártir da Inconfidência Mineira, são recorrentes as
referências a Cláudio Manuel da Costa, um dos mais
renomados poetas brasileiros, autor de "Vila Rica",
obra em que relata o heroísmo dos bandeirantes; To
más Antônio Gonzaga, imortalizado pela obra "Marí
lia de Dirceu"; e Inácio José de Alvarenga Peixoto,
entre os árcades o mais envolvido com a Inconfidên
cia Mineira.

No Brasil, em Minas Gerais, mais do que em
qualquer outra parte, o poder da metrópole torna
ra-se opressivo, chegando ao ponto de quase extin
guir as fontes de riqueza. A Conjuração Mineira, que
recebeu influência proveniente sobretudo da inde
pendência dos Estados Unidos e do ideário filosófi
co do século XVIII, teve como causa principal a for
ma como passou a ser cobrado o imposto sobre o
ouro. Mas, ao mesmo tempo, ganhou espaço no
seio do movimento o sonho de poetas e homens
que haviam estudado na Europa, que haviam lido
ou ouvido falar a respeito das obras precursoras da
Revolução Francesa e visavam declarar a indepen
dência do Brasil e proclamar a república. Falava-se
ainda em libertação dos escravos.

Um dos primeiros brasileiros a abraçar as no
vas idéias foi José Joaquim da Maia, que chegou a
manter entendimentos com alguns dos expoentes
da Revolução Americana. Outros o seguiram, como
Domingos Vidal Barbosa, José Álvares Maciel e
José Mariano Leal. No entanto, entre os próceres
dos ideais de liberdade, o nome que mais sobressa-
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iu foi O do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o
Tiradentes.

Não chegou a ser deflagrada a revolução, pois
entre os conjurados havia também traidores, como
Joaquim Silvério dos Reis, que fez chegar os planos
da conjuração aos ouvidos do Governador de Mi
nas, o Visconde de Barbacena.

As penas máximas, no entanto, acabaram sen
do comutadas por ordem de D. Maria I, com exceção
feita a Tiradentes. A metrópole fazia questão de enfor
car ao menos um dos conspiradores para que servis
se de exemplo, e Tiradentes foi o escolhido.

Sem denunciar ou comprometer nenhum compa
nheiro, chamara para si a culpa de todos os conjura
dos. "Dez vidas eu tivesse, dez vidas eu daria para sal
var as deles." Foram essas as palavras ditas por Tira
dentes ao seu confessor, Frei Raimundo Penaforte.

Apesar de malogrado o movimento em seus ob
jetivos imediatos, a semente da liberdade estava lan
çada. A conjuração obteve êxito na implantação da
consciência de que a Colônia deveria separar-se da
Metrópole.

Assim, reafirmo a importância da presente ho
menagem' que nos reporta a um grande momento da
História do Brasil, preservando sua memória, para sa
udar o nascimento do espírito de nação e proclamar
os valores supremos da liberdade e da justiça.

"...Liberdade - essa palavra
que o sonho humano alimenta;
que não há ninguém que explique,
e ninguém que não entenda!
A memória é também pálida e morta
sobre a qual nosso amor saudoso ade-

ja.
o passado não abre a sua porta
e não pode entender a nossa pena.
Mas, nos campos sem fim que o sonho

corta,
Vejo uma forma no ar subir serena:
vaga forma, do tempo desprendida.
É a mão do Alferes, que de longe ace-

na".

Sr. Presidente, ao evocar esse canto de liber
dade, o "Romanceiro da Inconfidência", da obra de
Cecília Meireles, quero ressaltar que liberdade é
mais do que o direito de ir e vir. A liberdade começa
no interior do ser humano.

No Brasil de hoje retira-se muito mais de nós
brasileiros do que o ouro levado por Portugal nos tem
pos coloniais. Não há limites para a nossa perda, por
que temos compromissos impagáveis. Precisamos Ii-

bertar-nos. Libertar-nos da fome, que aprisiona mais
de 50 milhões de brasileiros. Libertar-nos do jugo da
violência, que assassina pelo menos 40 mil irmãos
brasileiros anualmente, sendo que desses 70% têm
entre 14 e 24 anos. Libertar-nos do peso da corrup
ção em suas mais variadas formas. Libertar-nos, en
fim, de uma dívida impagável, que rouba nosso pre
sente e nos arremessa a um futuro incerto e de pou
cas perspectivas.

Que o Brasil seja realmente livre. Que o senti
mento de liberdade cultivado há 210 anos perdure,
para que possamos encontrá-Ia em toda a sua pleni
tude.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Cabo Júlio) - Parabenizo
o Deputado Lincoln Portela, autor do requerimento de
realização desta solenidade, que muito nos honra,
por sermos mineiros.

Convido S.Exa. para presidir esta sessão.

O Sr. Cabo Júlio, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Lincoln Por
tela, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Convi
do para compor a Mesa o nobre Senador José Alen
car, Senador do Partido Liberal pelo Estado de Minas
Gerais. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao próximo orador, o Deputado mineiro
Eliseu Resende, que falará pelo PFL.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Deputado
Lincoln Portela; nobre Senador mineiro José Alencar;
Sr. representante da valorosa Polícia Militar do Esta
do de Minas Gerais; Sras. e Srs. Deputados, demais
convidados, incumbiu-me o Partido da Frente Liberal,
PFL, sempre atento e solidário aos temas e assuntos
da tradição e da atualidade, como norma indesviável
do seu comportamento ético, de proferir algumas pa
lavras acerca da magna data da Inconfidência Minei
ra, relembrada nos seus 21 Oanos em todos os recan
tos da Pátria, especialmente em Minas Gerais, onde
as festividades atingem uma culminância de esplen
dor e civismo na histórica cidade de Ouro Preto, palco
que foi dos acontecimentos que imortalizaram os he
róis da nossa liberdade.

O drama da Inconfidência Mineira, ocorrido em
Vila Rica no ano de 1792, dá-nos o ensejo de refletir
se recompensam as revoluções e as lutas contra o
despotismo e o arbítrio.
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Na verdade, somos contrários a qualquer movi
mento que queira pôr termo à ordem instituída e à
normalidade constitucional, exatamente nos moldes
desejados pelos seus melhores valores morais, sob a
égide dos sagrados princípios da democracia, cujo
sistema político assegura a convivência pacífica entre
os homens, responsáveis por importantes decisões
segundo as normas da legalidade.

Entretanto, justificamos todas as insurreições, a
exemplo da Inconfidência Mineira, legítima na sua re
ação contra os desmandos da Corte, bela na sua fina
�idade de ter reconstituído o Brasil, altiva na sua ex
piosão contra os áulicos.

Nesse sentido, basta recapitular o ato histórico
para sabermos do punhado de razões dos nossos an
tepassados para deflagrar a Inconfidência Mineira,
cujo ideal, pelo sacrifício dos seus mártires, haveria
de vencer os tempos, as épocas e as idades.

A revelação da História, assim considerada, tes
temunha que o clima de descontentamento alcançara
o máximo no último quarto do século XVIII, quando os
brasileiros, reduzidos a simples lacaios da Coroa Por
tuguesa, sequer podiam explorar suas próprias mi
nas, pois eram obrigados a recolher pesados tributos,
lavrando-se então a miséria enquanto a opulência
cintilava na Corte.

Tal estado de coisas agravar-se-ia com a derra
ma, cobrança de impostos atrasados. E como os con
tribuintes já estavam na sua maioria insolváveis, era
iminente a bancarrota, o seqüestro dos bens, a prisão
dos nacionais pelo não-pagamento das extorsivas
obrigações.

Era justo, em face de tantos desmandos, que
se arrebentasse, como um lago represado, a insur
reição dos mineiros, com o propósito de libertar o
Brasil do jugo ultramarino.

Manobrada e conspirada pela fina flor da inte
lectualidade de Vila Rica, contando com o prestígio
de famílias respeitadas na Província de Minas, os
seus ideais de emancipação política e econômica
começaram a espraiar-se pelo Brasil inteiro.

Apesar do terror, das imposições e de todos os
punhais da tirania, nada podia refrear aquele protes
to de almas, aquele idealismo que fazia sublimar-se
a poesia de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manoel da
Costa e Tomaz Antônio Gonzaga.

A insurreição, nesses termos interpretada, já
era um imperativo de ordem moral. Tinha a inspi
rá-Ia ainda as orações do Cônego Luiz Vieira da Sil
va, os conselhos evangélicos dos Padres Rolim e
Toledo e outros dedicados mártires que seria longo

enumerar, mas que também ajudaram a fundar no
Brasil uma nação independente, com o pensamento
comprometido com os anseios de liberdade citados
pelos autores que escreveram milhares de linhas
sobre a Inconfidência Mineira, que certamente conti
nuará sendo tema eterno da História do Brasil.

No entanto, para uma conspiração de tanto fô
lego, faltava um homem singular que encarnasse as
legítimas reivindicações populares, rude e corajoso,
agressivo e de caráter, que fosse a um só tempo
apóstolo e guerreiro, mártir e sonhador. Essa figura
agigantou-se em Joaquim José da Silva Xavier, que
passou à História com a alcunha de Tiradentes.

Mas o indisfarçável destemor de Tiradentes ar
repiou o orgulho da Corte, e a conseqüência foi o
esmagamento da conspiração, pois, como Judas
traindo o outro apóstolo da redenção humana, não
faltaria um Joaquim Silvério dos Reis para ganhar o
prêmio da delação: "trinta vinténs que significavam
trinta indignidades'.

Como a cena trágica do calvário, os inconfi
dentes eram também apóstolos de um povo que
queria a sua "liberdade ainda que tardia".

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, a Inconfidência Mineira foi uma
revolução de idéias, agigantada pelas "tempestades
sublimes do patriotismo, e não pela ventania conta
minada dos interesses subalternos".

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dan
do prosseguimento a esta sessão solene, concedo a
palavra ao próximo orador, Deputado Olimpio Pires,
que falará pelo PDT.

O SR. OllMPIO PIRES (Bloco/POT - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Deputado Lincoln Portela; Sr. Senador José Alen
car; capitão Carlos Figueiredo de Assis, represen
tante da Polícia Militar de Minas Gerais; Sras. e Srs.
Deputados, senhores militares aqui presentes, é
com renovada emoção e entusiasmo que participa
mos, nesta oportunidade, das comemorações que
se realizam nesta Casa em razão do 210° aniversá
rio da Inconfidência Mineira.

Na condição de representante do povo de Mi
nas Gerais, em cujas terras se deu esse que foi o
mais importante movimento do Brasil colônia, orga
nizado pela primeira geração de brasileiros a reivin
dicar, ineditamente, a constituição e a autonomia da
nacionalidade, sinto vibrarem no sangue os ecos do
clamor dos Inconfidentes, sabendo que sua luta em-
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blemou para sempre a grande ambição brasileira de
ontem, hoje e sempre: a de se conquistar, pela
grandeza deste povo e desta terra, a liberdade, ain
da que tardia.

Depois da Inconfidência, vivemos os grandes
momentos da Independência, da Abolição da
Escravatura e da Proclamação da República. Ne
nhum desses episódios, porém, parece conter ta
manho poder de impressão, tamanha fonte de en
tusiasmo e orgulho na mente dos brasileiros. É por
que todos sentimos, perpetuando-se na atualidade,
a mesma necessidade de afirmação nacional, o
mesmo anseio de liberdade, o mesmo sonho de so
berania, de fazer prevalecerem os interesses do
povo brasileiro na mais desfavorável conjuntura in
ternacional.

Não se pode, pois, fugir ao paralelo, quando a
luta dos Inconfidentes permanece latente, incandes
cente, sempre à espera de realizações dentro de
cada um de nós. Considerando, ainda, a História
como o elo que une passado e futuro, esclarecendo o
primeiro e iluminando o segundo, temos o dever de
inscrevê-Ia em nossas reflexões, buscando, através
dela, compreender o exato alcance da missão que
nos concerne no momento atual.

Eram aqueles tempos de opressão. Explorada
pela Coroa até a última pepita, a Capitania de Minas
Gerais assistia, no final do século XVIII, ao fim do ci
cio da mineração, carregando o ônus de compensar,
mediante impostos extorsivos, o esvaziamento do te
souro português. Com essa finalidade, marcara-se
para fevereiro de 1789 a cobrança da chamada derra
ma, equivalente ao que faltasse em ouro para totalizar
a receita.

Foi o excesso português, desmedido na cobiça
ociosa de colonizador, que desencadeou o movi
mento inconfidente, encabeçado pela elite da cidade
de Vila Rica, atual Ouro Preto. Inspirados pelo pen
samento liberal europeu e pela expansão das idéias
revolucionárias, fazendeiros e intelectuais uniram-se
para conspirar pela independência, secundados
pela população.

Nesse episódio simples, de fácil narrativa his
tórica, ressalta, porém, a profundidade de um sonho
acalentado de manifestação até então incipiente,
nutrindo naqueles homens uma nova consciência.
Naquele momento, já se flagrava uma intuição de
nacionalidade, em tudo distinta da marca ou do mo
delo imposto pelo colonizador. Acendia-se nos ho
mens um apego evidente à terra em que trabalha
vam, à cultura que ali se formava, vagarosa e inexo-

ravelmente. Com o emergir de uma outra identida
de, a constituir-se sobretudo como particularidade
ou diferença, o jugo português parecia cada dia
mais intolerável, mais descabido, mais desconforme
o caminhar da História e o alvorecer de um novo
país.

É este o sonho, Sr. Presidente, encarnado na
figura imortal de Tiradentes, que está na origem,
nos primórdios do que até hoje sonhamos para o
Brasil. Não escapa à observação que, até mesmo
em razão de seu fracasso, decorrente de vil traição,
a Inconfidência pareceu engrandecer-se, consoli
dar-se como horizonte máximo de nossa ambição.

Como todos sabemos, está hoje o Brasil refém
da globalização, sufocado pelos interesses do mer
cado internacional, cujas regras aproveitam os gran
des exclusivamente, e ainda abrigando, sob alguns
véus de modernidade, condições típicas de atraso e
submissão, denunciadas pela brutalidade das injus
tiças sociais. Ainda distante de uma verdadeira au
tonomia, capaz de fazê-lo encontrar os próprios tri
lhos, segundo as próprias necessidades e conve
niências, o Brasil começa o Terceiro Milênio em
desvantagem, dependente, em todos os aspectos,
dos avais do FMI.

É por isso, Sr. Presidente, que a imagem de
Tiradentes, o mártir traído e imolado, emociona de
forma única e através dos séculos nossa população.
É com ele que todos nos identificamos, no sonho de
um país adulto, liberto, senhor de seu destino, autor
de suas realizações.

Nossa esperança é de que, no momento de
comemorarmos mais uma vez a Inconfidência, pos
samos recuperar os brios de nossos ancestrais, que
assumiram, contra tudo e contra todos, o desejo de
mudar. Titulares de um projeto completo, que vis
lumbrava inclusive a república, os inconfidentes não
temeram o peso da utopia. Caberá a nós e às gera
ções futuras herdar sua coragem, seu denodo, seu
descortino, para de novo recolher desse povo mal
tratado a semente da transformação.

Convictos de que os brasileiros são vocaciona
dos para a liberdade, não nos furtaremos a trilhar,
ainda que longa e espinhosa, a estrada que nos le
vará a um futuro de soberania, democracia e justiça
social.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Dan
do prosseguimento a esta sessão solene, esta Mesa
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convida o próximo orador inscrito, o Deputado Regis
Cavalcante, que falará pela Liderança do PPS.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS 
AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Deputado Lincoln Portela, autor do requerimento
para esta sessão solene; capitão Carlos Figueiredo;
Senador José Alencar; Sras. e Srs. Deputados,
meus senhores e minhas senhoras presentes a esta
homenagem, no seu "Romanceiro da Inconfidência",
Cecília Meireles consegue como ninguém definir o
espírito libertário que animou aqueles primeiros
grandes heróis de nossa luta pela independência.

Assim se exprime a grande poetisa:

"Liberdade - essa palavra
que o sonho humano alimenta;
que não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda!"

E por que surgiu exatamente ali, na então Vila
Rica, a idéia de tornar o Brasil uma nação indepen
dente? Porque ali, mais que em qualquer outro lugar,
o espectro colonizador fazia-se mais cruel, exibindo a
forma medieval com que Portugal impunha seu poder,
dali exigindo a cobrança de taxas e impostos os mais
aberrantes, provocando, em decorrência desse com
portamento mesmo, a noção de que a Pátria precisa
va montar-se, e em plena liberdade.

A simples ameaça de que isso poderia ocorrer,
levando a que os cofres imperiais portugueses se vis
sem, de um momento para outro, vazios de tanto
ouro, essa simples ameaça gerou urna reação furi
bunda, a mesma que levou Tiradentes à forca e ao es
quartejamento.

As lições dos inconfidentes convidam-nos a
uma meditação como que dramática sobre os funda
mentos daquele movimento libertário cujo nome por
si mesmo já indica de que forma nossa elite, ontem e
hoje, enfrenta os ideais de liberdade e democracia.
Inconfidência é traição, não sendo justo, por isso
mesmo, que se acabe por nomear de inconfidentes
todos os que, lutando pela liberdade, foram vítimas, e
não autores da traição. Com todo o rigor, o único in
confidente de fato foi Joaquim Silvério.

Mas há outras questões sobre as quais precisa
mos meditar. No momento mesmo em que o Governo
se esfalfa para aprovar a continuidade da CPMF e
ameaça-nos com o aumento de outros impostos, vale
a pena lembrar que essa cobrança demasiada e in
justificada de tributos está na raiz de nossa luta pela
independência. O movimento de Vila Rica, aliás, ha
via sido antecedido, alguns anos antes, pela saga de
Felipe dos Santos, que também protestou contra os

impostos abusivos e também sofreu morte das mais
cruéis, entre as patas dos cavalos.

Os impostos, pelo menos em sua origem, têm
nítido sentido distributivo: todos pagam para que to
dos se beneficiem. Isso, no entanto, é algo que jamais
ocorreu no Brasil colonial, no Brasil imperial ou no
Brasil republicano. As desigualdades sociais agu
çam-se e exibem aos olhos de todo o mundo as cha
gas de uma civilização que ainda não se realizou.
Mas esses milhões e milhões de desesperados, de
miseráveis, ainda se vêem a braços com a cobrança
de uma pletora perversa de impostos, taxas e tarifas
que mês a mês conseguem arrancar largas fatias de
seus parcos ganhos.

E de que forma responde o Governo, respon
dem nossas autoridades a esse quadro assim tão
bárbaro? Com o barbarismo das ameaças de criação
de mais e mais impostos, mostrando-se insensíveis
mesmo aos reclamos de todos, inclusive daqueles
que já perceberam que a miséria crescente acabará
por ameaçar suas riquezas.

É o instante de fazermos lembrar aos senhores
governantes de hoje que o movimento de Vila Rica
pode ter fracassado naqueles tristes tempos, mas a
tristeza dos tempos atuais ainda é a mesma, as ame
aças à nossa cidadania sempre terríveis; a liberdade,
entretanto, ao fim e ao cabo, triunfou, e triunfará mais
urna vez, porque as eleições de outubro estão prestes
a redefinir os caminhos civilizatórios brasileiros. Nes
se momento de vitória, o patíbulo, vale observar, não
receberá um novo Tiradentes, mas sim aqueles que
se opuserem ao seu sonho libertário.

Sr. Presidente, no mês e no ano em que nos reu
nimos em sessão solene para marcar a passagem dos
210 anos do movimento Iíbertário dos inconfidentes, é
nossa obrigação marcar também, pedindo licença a
V. Exa. , que fez o requerimento para comemorarmos
essa data tão importante para o Brasil, o mês e o ano
em que Pontes de Miranda, se vivo, estaria nos seus
110 anos. Entendemos que seria necessária urna voz
alagoana como a dele para saudá-lo desta tribuna,
para marcar a efeméride e, sobretudo, para passar
mos em revista, uma vez mais, o brilho de uma vida in
teiramente entregue aos estudos e à cátedra.

O jovem que cursou Direito no Recife iniciou ali
uma trajetória das mais brilhantes. Da advocacia pas
sou ao Judiciário, ocupando o cargo de Desembarga
dor no Tribunal de Justiça do antigo Distrito Federal, à
época em que a Capital da República estava sediada
no Rio de Janeiro. Do Judiciário saiu para a diploma
cia, ocupando de imediato o cargo de Embaixador
brasileiro na vizinha Colômbia.



Ora, o Governo português, não reconhecendo
que a produção de ouro e diamantes já demonstra
va sinais de exaustão, preferia atribuir o decréscimo
à sonegação e ao contrabando. Afinal, em Lisboa, o
descontentamento e a preocupação firmavam-se so
bre a convicção de que era elementar função de
qualquer capitania alimentar o Tesouro da nação
portuguesa.

Minas Gerais, pelo fato de então constituir a
mais importante região aurífera e diamantífera brasi
leira, sentiu com maior intensidade o peso da espoli
ação lusitana. E foi exatamente ali que se concebeu
o principal movimento em direção à emancipação do
Brasil Colônia.
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Em todo esse tempo, sua inquietação intelectual são da Conjuração Mineira: a cobrança da derrama,
e sua inspiração filosófica fizeram-no escrever uma isto é, dos tributos em atraso para com a Fazenda
série infindável de obras teóricas, sempre premiadas, Real.
até ser recebido na Academia Brasileira de Letras.
Monumental é o único adjetivo que se pode empregar
para fazer referência ao "Tratado de Direito Privado",
em 60 volumes, trabalho clássico e absolutamente
imprescindível para quem quer estudar e ensinar a
ciência do Direito e, sobretudo, exigir justiça junto aos
tribunais brasileiros.

Democrata por excelência, Pontes de Miranda
jamais tergiversou quando cuidava de defender a ci
dadania, a cidadania que estava na raiz mesma de
seu trabalho filosófico e jurídico. Orgulhamo-nos por
isso, seja como brasileiro, seja como alagoano, seja
como representante de um partido que tem na radica
lidade democrática seu remo e seu rumo.

É com esse espírito de cidadão e democrata
que estamos agora homenageando esse ilustre filho
da terra alagoana Pontes de Miranda, nesta sessão
solene em comemoração dos 210 anos da Inconfi
dência Mineira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Con
cedo a palavra ao Deputado Márcio Reinaldo Morei
ra, que falará pelo PPB.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmo. Sr. Pre
sidente desta sessão; Exmo. Sr. Senador José Alen
car; Sr. capitão João Carlos Figueiredo de Assis, re
presentante da nossa digníssima Polícia Militar de Mi
nas Gerais; Sras. e Srs. Deputados, demais senhoras
e senhores aqui presentes, em nome do Partido Pro
gressista Brasileiro, tenho a honra de ocupar esta tri
buna para levar nossa mensagem sobre essa data
tão importante para a História de Minas e do Brasil.

À opressão exercida pela Coroa Portuguesa so
bre o Brasil Colônia, os filhos desta Pátria responde
ram com o sacrifício dos sonhos, do bem-estar indivi
duai, da própria vida. Assim foi quando da Inconfidên
cia Mineira, revolta registrada em nossa História com
letras capitais, que completa, neste 2002, 210 anos.

Portugal, sabe-se, não satisfeito em arrancar de
nossas terras riquezas na forma de ouro e diamantes,
deliberou passar pelo cadinho da exploração humana o
sangue dos brasileiros. Aos escorchantes impostos já
cobrados - exigia-se até mesmo pagamento sobre di
reitos de entradas e de passagens de rios - , resol
veu-se agregar o que viria a ser o estopim para a eclo-

O resultado da revolta, sabemos todos, foi o
degredo de boa parte dos condenados e o enforca
mento e o esquartejamento de Tiradentes.

O alferes Joaquim José da Silva Xavier enga
jou-se na luta pelo ideal da independência nacional,
muito mais do que para simplesmente recuperar o po
der econômico da elite de Minas Gerais. Mas um ou
tro Joaquim tomou a incumbência de destruir o sonho
de Tiradentes: o coronel Joaquim Silvério dos Reis,
um dos mineradores endividados, e um dos primeiros
a serem contactados pelo grupo inconfidente, por
tou-se como um deles até que lhe foi oferecida a pos
sibilidade de perdão dos débitos com a Coroa caso
apontasse os nomes e os locais de refúgio dos revol
tosos.

Shakespeare, no século XVII, pusera na boca
de um dos personagens da obra "Henrique IV" a afir
mação de que "a suspeita em nossas vidas terá de ter
mil olhos, pois a traição merece a mesma confiança
que a raposa".

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores
mineiros, senhoras e senhores presentes, como com
preender tamanha traição? Estaria ela justificada
pela preservação do interesse econômico individuali
zado? Não estavam pensando os mentores inconfi
dentes na melhora da grave situação comum a todos?

Em que pesem os argumentos de que não se
tratava de um movimento de caráter popular, mas sim
que visava apenas ao fim da opressão portuguesa
sobre a elite mineira, não se pode deixar de conside
rar o contexto internacional, que, sem sombra de dú
vida, oferecia respaldo à luta pela libertação da mais
opulenta capitania portuguesa. Estamos falando da
proclamação da independência dos Estados Unidos
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da América, da eclosão da Revolução Francesa, bem
como da propagação das idéias iluministas,

Joaquim Silvério dos Reis foi movido pelo egoís
mo. Joaquim José da Silva Xavier foi movido pelo al
truísmo.

Em 21 de abril de 1792, as autoridades convo
caram os soldados a assistir à execução de Tiraden
tes em uniforme de gala, oferecendo-se, assim, ine
quívoca demonstração de força.

Duzentos e dez anos depois, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados e demais presentes, avulta
não o poder português, à época estrondosamente re
afirmado, mas a firmeza de caráter e de propósitos de
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nublando
em definitivo a existência inglória do outro Joaquim, o
delator.

Embora o passado não possa ser modificado,
cabe-nos, neste momento, revisitá-Io a fim de buscar
inspirações que permitam a construção de auspicioso
futuro.

Sr. Presidente, Deputado Lincoln Portela,
agradeço a V.Exa. a iniciativa e a oportunidade que
nos oferece de meditar mais uma vez sobre esse
tema. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Convi
do o nobre Senador Francelino Pereira, do PFL,
para compor a Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Para
dar seqüência a esta sessão solene, concedo a pa
lavra ao Deputado Sérgio Miranda, que falará pelo
PCdoB.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputa
do Lincoln Portela; Srs. Senadores por Minas Gera
is Francelino Pereira e José Alencar; capitão João
Carlos Figueiredo de Assis, representante da Polí
cia Militar de Minas Gerais; minhas senhoras e
meus senhores, normalmente nas sessões de ho
menagem a Tiradentes faz-se um discurso históri
co, marcando a importância dessa grande figura
humana, desse herói nacional, e do movimento da
Inconfidência Mineira. Entretanto, hoje há outra ne
cessidade.

Foi amplamente divulgado o lançamento de
uma coleção que pretende rever a História do Brasil,
obra patrocinada pela Fundação Teotônio Vilela, liga
da ao PSDB. Nessa obra, pretende-se fazer a revi
são da Inconfidência Mineira e do papel de Tiraden
tes. A coleção apresenta a Inconfidência como uma
rebelião de sonegadores de impostos, um movimento
perpetrado pelas elites, argumentando que os incon-

fidentes omitiram as questões sociais mais profun
das, como a abolição da escravatura. A própria figura
de Tiradentes, nessa coleção divulgada pelo PSDB,
é desqualificada e ridicularizada, O Prof. Marco Anto
nio Villa, autor desse trabalho, orgulha-se, segundo
divulgou a Folha de S.Paulo, de ter demolido o mito
Tiradentes.

Meus caros Deputados, senhores presentes a
esta sessão, o intelectual e jornalista Mauro Santai
ana já fez um artigo arrasador, com o título "O gran
de demolidor", em que põe a nu de forma bastante
precisa os falsos argumentos dessa coleção divul
gada pelo PSDB. Mais ainda, o Deputado Aldo Re
belo também usou da mesma tribuna, o jornal A Fo
lha de S.Paulo, para rebater os argumentos falacio
sos dessa coleção, apontando que em Minas, na
quelas circunstâncias, criaram-se todas as condi
ções para um movimento pela independência nacio
nal: do ponto de vista econômico, a riqueza, fruto da
exploração do ouro e diamante; do ponto de vista
cultural, não só o barroco mineiro, como também a
escola literária que se organizava na cidade de
Ouro Preto; e também do ponto de vista político,
pois Minas foi berço de outras revoltas pela inde
pendência, desde a guerra dos Emboabas.

Não é possível analisar os momentos históricos
desligados da sua conjuntura concreta. Era um movi
mento abrangente, amplo; envolvia ricos e pobres;
envolvia uma figura pobre como Tiradentes, alferes
da Polícia, um emprego humilde, e também envolvia
figuras prósperas, ricas, os grandes magnatas. Não
era absolutamente um movimento de sonegadores
de impostos. Era um movimento patriótico pela inde
pendência. O sonho daqueles que se organizaram na
Conjuração Mineira era um Brasil liberto, um Brasil
autônomo. Pensava-se no desenvolvimento da indús
tria e na construção de universidades, corno outros
oradores já citaram.

A sentença dada por D. Maria I, a Louca, a Tira
dentes vai figurar na história destes 500 anos corno a
mais maldita, aquela que historicamente demonstra a
violência dos colonizadores. Ele não foi apenas enfor
cado, foi esquartejado, e sua casa foi salgada, para
que as gerações futuras não reconhecessem a figura
ímpar de Tiradentes.

Agora pretendem novamente esquartejar Tira
dentes. Por quê? Argumentam com base em três
questões, Srs. Deputados. Do ponto de vista ideoló
gico, a pretexto de valorizar o povo, excluem-se da
nossa História figuras marcantes. Querem um Bra
sil sem heróis para que não se possa construir a
identidade nacional. Do ponto de vista político,
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"Chega, porém, do profundo tempo
uma infinita voz de desgosto,
e com o asco da decadência,
entre o que seríeis e fostes,
murmura imensa: 'Os pusilânimes!'
'Os pusilânimes!' - repete o breve

passante do mundo,
quando conhece a vossa história!
Em céus eternos palpita o luto
por tudo quanto desperdiçastes...
'Os pusilânimes!' - suspira Deus.
E vós, no fundo da morte
sabeis que sois - os pusilânimes
E fogo nenhum vos extingue
para sempre vos recordardes!
Ó vós que não sabeis do inferno,
olhai, vinde vê-lo, o seu nome
é só - PUSILANIMIDADE.

Muito obrigado. (Palmas.)

O Sr. Lincoln Portela, § 2° do artigo 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mário
Assad Júnior, § 2° do artigo 18 do Regimen
to Interno.

E o poema prossegue:

o SR. PRESIDENTE (Mário Assad Júnior) 
Cumprimento os presentes e convido-os para ouvi
rem de pé o Hino à Independência, a ser executado
pelo flautista Job Lopes da Silva.

(É executado o Hino à Independência.)

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad Júnior) 
Agradeço a todos os presentes, neste momento
fundamental em que a Casa do povo brasileiro co
memora os 210 da Inconfidência Mineira, marco
fundamental na vida do Brasil e de Minas Gerais.
(Palmas.)

v - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad Júnior) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mário Assad Júnior) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 23
minutos.)res,

"Se vós não fôsseis os pusilânimes,
recordaríeis os grandes sonhos
que fizestes por esses campos
longos e claros como reinos;
contaríeis vossas conversas
nos lentos caminhos floreados,
por onde os cavalos, felizes
com o ar límpido e a lúcida água,
sacudiam as crinas livres
e dilatavam a narina,
sorvendo a úmida madrugada!"

E segue adiante:

"Chegam, porém, criticando os traido-

aqueles que patrocinam tais obras são os que dilu- que sonharam juntos
em o País na chamada globalização, em que somos e depois entregaram os heróis
atores secundários. Vibram com o patriotismo dos da conjura mineira!"
americanos logo após o 11 de setembro, mas se
omitem e se envergonham de serem patriotas no
próprio País.

Há também uma questão econômica, caros De
putados. O que é a derrama? Recolhi algumas anota
ções que me pareceram muito interessantes. A derra
ma iniciou-se em 1789, quando o Governador de Mi
nas Gerais, o Visconde de Barbacena, anunciou que
ia arrecadar 596 arrobas de ouro, o que corresponde
a 8.940 quilos. O móvel inicial do alferes e de seus
parceiros era a luta contra essa cobrança escorchan
te de impostos. Duzentos anos depois, se formos
comparar os valores, é insignificante essa quantidade
diante da derrama fomentada por Fernando Henri
que. Somente na década de 90 foram enviados para o
exterior 61,8 bilhões de dólares, o que equivaleria, em
números redondos, a 6 milhões de quilos de ouro, ao
preço de hoje. São 670 mil vezes a derrama de D. Ma
ria I, a Louca.

É por isso que tentam apagar a figura de Tira
dentes.

Nosso grande Barbosa Lima Sobrinho tinha
uma frase lapidar: "No Brasil só existem dois partidos:
o partido de Tiradentes e o partido de Joaquim Silvé
rio dos Reis". É em torno desses dois partidos que se
arregimentam as forças políticas.

Meus senhores, como não poderia deixar de
ser, gostaria de encerrar lendo um poema de Cecília
Meirelles, um dos que compõem o "Romanceiro da
Inconfidência", falando dos pusilânimes, aqueles que
mandaram esquecer o que tinham escrito, aqueles
que trabalhavam juntos e hoje mudaram de lado, mu
daram de partido. Ouçam o que escreve a nossa poe
tisa:
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Ata da 793 Sessão, em 23 de abril de 2002
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente Themístoc/es Sampaio e Linco/n Porte/a,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Roraima
AIRTON CASCAVEL

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAUJO

Presentes de RoraIma: 4

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDü VALI::

ASDRUBAL BENTES

BABÁ

GERSON PERES

NILSON PINTO

RENILDO LEAL

SOCORRO GOMES

ZENALDO COUTINI 10

Presentes de Pará: 8

Amazonas
PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazona6: 2

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

JOSÉ ALEKSANDRO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 5

Tocantins
IGOR AVELlNO

JOÃo KIBEIKU

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

Presentes de Tocantins: 4

Maranhão
COSTA FERREIRA

FRANCISCO COELHO

JOÃO CASTELO

Efraim Morais
Pedro Valadares

PPS

PFL

PFL

PL

PSDB

PPB

PTB

PMDS

PFL

PSDB

PMDB

PT

PPB

PSDB

PTS

PCdoB

PSDB

PFL

PCdoB

PSOB

PPB

PSL

PT

PSOB

PMOB

PfL

PMDB

PPB

PFL

PFL

PSDB
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JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB

NEIVA MOREIRA POT

NICE LOBÃO PFL

REMI TRINTA PL

SEBASTIÃO MADEIRA PSOB

Presentes de Maranhão: 8

CQJlrá
ANIBAL GOMES PMOB

ANTONIO CAMBRAIA PSDB

ARIOSTO HOLANDA PSDB

JOSÉ UNHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB

MANOEL SALVIANO PSDB

R/I,.\MUNOO GOME.S DE. M/I,.10S PSQB

ROBERTO PESSOA PFL

ROMMEL FEIJÓ PSDB

SÉRGIO NOVAIS PSB

VICENTE ARRUDA PSDB

Presentes de Ceará: 12

Piaui
ÁTILA LIRA PSDB

B.SÁ PSOS

GESSIVAWO ISAIAS PMDB

MARCELO CASTRO PMDB

PAES LANDIM PFL

THEMlsTOCLES SAMPAIO PMOB

WELLlNGTON DIAS PT

Presentes de Piauí: 7

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
IBERÊ FERREIRA PTS
LAíRE ROSADO PMOB

Presentes de Rio Grande do N6rte: 3

Paraíba
ADAUTO PEREIRA PFL
ARMANDO ABIUO PSOB
AVENZOAR ARRUDA PT
DAMIÃO FEUCIANO PMOB
ENIVALDO RIBEIRO PPB
RICARDO RIQUE PSOB

Presentes de Paraíba: 6

Pernambuco
ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS BATATA PSOS
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CARLOS EDUARDO CADOCA PMOB
CLEMENTINO COELHO PPS
DJALMAPAES PSB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
INOCÊNCIO OLIVEIRA PFL
JOÂO COLAÇO PSDB
JOAQUIM FRANCISCO PFL
JOEL DE HOLLANDA PFL
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB
LUIZ PIAUHYLlNO PSDB
PEDRO EUGtNIO PT
SÉRGIO GUERRA PSDB
Presentes de Pernambuco: 15

Alagoas
OLAVO CALHEIROS PMDB
REGIS CAVALCANTE PPS
Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
AUGUSTO FRANCO PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PPB
IVAN PAIXÃO PPS

JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ TELES PSDS
SERGIO REIS PTS
TÂNIA SOARES PCdoB
Presentes de Sergipe: 7

Bahia
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PMDB
FÉLIX MENDONÇA PTB
HAROLDO LIMA PCdoB
JAIME FERNANDES PFL
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÂO CARLOS BACELAR PFL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSD8
LUIZ MOREIRA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
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PAULO MAGALHÃES PFL

ROLAND LAVIGNE PMDB

SAULO PEDROSA PSDB

URSICINO QUEIROZ PFL

WALDIR PIRES PT

WALTER PINHEIRO PT

Presentes de Bahia: 21

Minas Gerais

ANTÔNIO DO VALLE PMDB

ARACELY DE PAULA PFL

CABO JÚLIO PST

CUSTÔDIO MAnos PSOB

EDMAR MOREIRA PPB

EDUARDO BARBOSA PSDB

ELlSEU RESENDE PFL

GEN~SIOBERNARDINO PMDB

GILMAR MACHADO PT

IBRAHIM ABI-ACKEL PPB

JOÃO MAGALHÃES PMDS
JOAOMAGNO PT
JOSÉ MILITA0 PTS

L1NCOLN PORTELA PSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PPB

MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL

NARCIO RODRIGUES PSDB

OLlMPIO PIRES PDT

RAFAEL GU ERRA PSDB

ROMEU QUEIROZ PTB

SÉRGIO MIRANDA PCdoB

SILAS BRASILEIRO PMDB

Presentes de Minas Gerais: 22

Espírito Santo

JOÃO COSER PT

JOSÉ CARLOS ELIAS PTB

JOSÉ CARLOS FONSECA JR. PFL

MARCUS VICENTE PPB

NILTON BAIANO PPB

RITA CAMATA PMDB

Presentes de Espírito Santo: 6

Rio de Janeiro

ALDIR CABRAL PFL

ALMERINDA DE CARVALHO PPB

BISPO RODRIGUES PL
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DR HELENO

tÉDIO ROSA

JAIR BOLSONARO

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

LAURA CARNEIRO

LUIZ SÉRGIO

PAULO FEIJÓ

RODRIGO MAIA

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 13

São Paulo
ALDO REBELO

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE sA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CORAUCI SOBRINHO

DR. EVILASIO

DR. HÉLlO

OUILlO PISANESCHI

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLl

JOÃO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

LUCIANO ZICA

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MOREIRA FERREIRA

NELO RODOLFO

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

Presentes de São Paulo: 29

PSOB

PFL
PPB

POT

PT
PFL
PT
PSOB

PFL
POT

PCdoB

PT
PSOB

PT

PTB
PL
PPB

PFL
PSB

POT

PTB

PT

PT
PT

PMOB

POT

PT
PT

PSB

PFL
PMOB

PFL

PT
PSOB

PT

PT
PTB

PL
PMOB

Abril de 2002
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Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

PEDRO HENRY

RJCARTE DE FREITAS

TETÉ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 4

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

JOFRAN FREJAT

MARIA ABADIA

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás

LUIZ.BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

PEDRO CHAVES

RONALDO CAIADO

Presentes de Goiás: 4

Mato Grosso do Sul
BEN-HUR FERREIRA

JOÃO GRANDÃO

NELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

BASiLIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DR. ROSINHA

GUSTAVO FRUET

JOS~ BORBA

LUIZ CARLOS HAULY

MÁRCIO MATOS

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

PFL
PPB
PSDB
PMDB

PCdoB
PPB
PSDB
PT

PMDB

PMDB

PMDB

PFL

PT
PT
PTB

PFL

PSDB
PSDB
PSDB
PT
PMDB

PMDB

PSDB
PTB
PMD8
PMDB
PPB
PMD8

PPB
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SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 16

Sánta Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

JOÃO MATOS

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 7

Rio Grande do Sul
AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ARY JOSÉ VANAZZI

CEZAR SCHIRMER

DARCfslO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JUNIOR

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON PROENÇA

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO PAIM

POMPEO DE MAnos

Presentes de Rio Grande do Sul: 17

PFL
PFL

PFL
PT
PMOB
por
PFL
PM08

PSOB

POT
POT

PT

PM08

PM08

PTB
PSB
PPB
PMOB
PT
PT
PMDB

PPS
PMDB

PMD8
PT
POT



111 - EXPEDIENTE

"-LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Passa-se ao

E é por esse motivo que aqui estou. Quero pres
tar modesta, porém sincera homenagem a instituição
digna do reconhecimento e respeito de todos nós. Re
firo-me ao Instituto Ana Rosa - Associação Barão de
Souza Queiroz de São Paulo, a mais antiga entidade
beneficente do Brasil, que iniciou suas atividades em
1874.

Sras. e Srs. Deputados, não é necessário ler as
estatísticas, participar de congressos especiais e,
muito menos, ser experto em assuntos políticos, eco
nômicos ou sociais para ter idéia da atual situação ex
cludente das crianças e adolescentes que vivem em
risco social.

"Quem tem olhos, que veja (00') quem tem ouvi
dos que ouça" - tão óbvio e tão sábio. Está lá, no livro
do Apocalipse, segundo São João. Agora mesmo, no
momento em que ocupo a tribuna desta Casa, mi
lhões de crianças e adolescentes, abandonados à
própria sorte, perambulam por nossas ruas. Muitos
deles fugindo da trágica situação que vivem em suas

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Evilásio.
O SR. DA. EVILÁSIO (Bloco/PSB - SP. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, na qualidade de legítimo representante
do povo brasileiro, acredito que é nosso dever valori
zar as iniciativas de pessoas e entidades que, volun
tariamente, prestam serviço social aos mais excluí
dos.

o SR. DA. EVILÁSIO, servindo como 2° Secre
tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente,
a qual é, sem observações, aprovada.

O SA. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.
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1- ABERTURA DA SESSÃO casas, outros tantos já nasceram sem um lar. Mas,
Graças a Deus e aos seus anjos reais - homens e mu
lheres de boa vontade -, podemos ver iniciativas
como o trabalho realizado pelo Instituto Ana Rosa,
que constitui verdadeira semente de esperança, pois
representa um sinal de resistência de pessoas que,
na luta pela sobrevivência, baseadas na solidarieda
de e no trabalho voluntário, criam altemativas de res
posta às suas necessidades.

Caros Deputados, contar a história dessa insti
tuição é contar também um pouco da história da cida
de de São Paulo e da família Souza Queiroz, que
sempre esteve à frente da Associação Barão de Sou
za Queiroz de Proteção à Infância e Juventude, res
ponsável por sua administração.

Hoje o Instituto Ana Rosa é dirigido pela sexta
geração da família Souza Queiroz - serviço voluntá
rio, ressalte-se. Nos seus 125 anos de existência,
essa importante instituição oferece diversas ativida
des gratuitas a crianças e jovens de famílias de baixa
renda, possibilitando seu desenvolvimento intelectual
e social, numa infra-estrutura que funciona no Bairro
da Vila Sônica, zona Oeste de São Paulo. O edifí
cio-sede, de 33 mil metros quadrados, compreende
várias salas de aula, auditório, refeitório, oficinas, ga
binete odontológico e berçário. Além disso, há qua
dras poliesportivas e uma grande horta.

O Instituto Ana Rosa, Srs. Deputados, atende di
ariamente a cerca de 1.100 crianças e jovens caren
tes e em situação de risco social e suas famílias, be
neficiárias de algum tipo de atividade. Esse atendi
mento é dado por meio de três projetos diferenciados
de acordo com a faixa etária da clientela, a saber:
Creche, Centro de Juventude e Centro Profissionali
zante.

A instituição tem como principal objetivo dar as
sistência social e educação às crianças e jovens aten
didos, despertando nos mesmos consciência crítica,
ideal de cidadania e ética na conduta diária, o que os
torna co-responsáveis no seu processo de educação
e desenvolvimento pessoal, a fim de fazê-los verda
deiros construtores de uma nova sociedade.

Para isso, o Instituto Ana Rosa conta com o tra
balho de voluntários da comunidade e com equipe de
115 funcionários contratados: profissionais técnicos,
monitores, pajens, equipe pedagógica e de manuten
ção.

A creche mantêm diariamente 350 crianças na
faixa etária de 3 meses a 7 anos de idade, em horário
integral- das 7h às 18h. Durante esse período, as cri
anças recebem refeições e participam de atividades
de estímulo afetivo, sensorial e motor; além de ativida-

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 236 Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.
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des socioeducativas, ampliação da linguagem e de
senvolvimento intelectual, sob a supervisão de pajens
e profissionais especializados,

O Centro de Juventude tem como objetivo pro
porcionar a crianças e adolescentes de 7 a 14 anos
oportunidade de participar de atividades socioeduca
tivas, Para integrar esse centro, a condição básica é
estar regularmente matriculado no ensino básico da
rede oficial de ensino. Durante cinco horas diárias, os
jovens atendidos pelo Centro da Juventude do Institu
to Ana Rosa, recebem alimentação, noções de higie
ne e saúde, orientação escolar e religiosa, atendi
mento preventivo odontológico, além de atividades re
creativas, artísticas, educativas e do cultivo da horta
do Instituto. As hortaliças plantadas pelos alunos sob
a supervisão de um profissional técnico e sem ne
nhum tipo de agrotóxico fazem parte das refeições
servidas no centro, que atende diariamente a 470 jo
vens.

O Centro Profissionalizante atua em parceria
com a Prefeitura Municipal de São Paulo e com o Ser
viço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI,
que expede o diploma dos nove cursos profissionali
zantes oferecidos nas oficinas mantidas pelo Instituto
Ana Rosa: cabeleireiro, confeitaria, culinária, eletricis
ta, encadernação gráfica (tipografia, impressão e cor
te/acabamento), informática e serviços de escritório,
marcenaria e tapeçaria. Os cursos são semestrais, e
as aulas diárias. O objetivo é oferecer formação técni
co-profissional e buscar a inserção do jovem no mer
cado de trabalho.

No Centro Profissionalizante do Instituto Santa
Rosa são atendidos 280 jovens entre 14 e 18 anos.
Além da capacitação específica e preparação para o
mercado de trabalho, os jovens recebem aulas de
complementação escolar de Português e Matemáti
ca, orientação profissional, socioeducativa e religiosa
e iniciação esportiva.

Todos os monitores dos cursos profissionalizan
tes são habilitados oficialmente, alguns deles já foram
alunos do próprio Instituto.

Sras. e Srs, Deputados, apesar da introdução de
novas tecnologias e das sofisticadas instalações que
observamos em várias instituições educacionais e
sociais que atuam em nosso País, podemos afirmar,
sem sombra de dúvidas, que o sucesso de um projeto
pedagógico e social reside fundamentalmente na in
teração entre a equipe de profissionais da entidade
mantenedora e seus atendidos.

Foi exatamente esse aspecto - além do grau de
excelência dos serviços educacionais e sociais apre
sentados - que fez com que o Instituto Ana Rosa me-

recesse figurar entre os cinqüenta ganhadores do
Prêmio Bem Eficiente, promovido pela Kanitz & Asso
ciados no ano de 1997, em pesquisa realizada nacio
nalmente visando prestigiar as melhores entidades
sociais sem fins lucrativos do País.

Essa pesquisa traduz o reconhecimento público
- mais do que merecido -, ao trabalho educacional e
social desenvolvido pelo referido Instituto.

Por último, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, não seria justo se aqui não declarasse publica
mente minha gratidão a uma pessoa abnegada e com
incrível poder de realização. Refiro-me à Sra, Maria
de Nazaré Soares de Camargo Meira de Castro, que,
na qualidade de Presidenta do Instituto Ana Rosa,
juntamente com sua equipe, com garra, bondade, se
riedade e esmero, vem prestando notável e funda
mentai trabalho educacional e social na cidade de
São Paulo. Que seu trabalho sirva de exemplo para
que cada um de nós se empenhe, cada vez mais, na
construção de sociedade mais justa, mais pacífica e
melhor para se viver.

Sr Presidente, por tudo o que aqui expus, desejo
fique consignado nos Anais desta Casa o reconheci
mento deste Deputado, em nome do povo do Estado
de São Paulo, ao Instituto Ana Rosa e à pessoa de
sua ilustre Presidenta, Sra. Maria de Nazaré Soares
de Camargo Meira de Castro, e equipe,

Por fim, Sr. Presidente, solicito a divulgação
deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação
da Casa.

Muito obrigado.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em recente matéria publicada pelo
jornal Folha de S. Paulo, o Presidente do Banco
Central, Arminio Fraga, defendeu a ampliação do
acesso a dados das movimentações bancárias como
forma de fortalecer o combate à lavagem de dinheiro
em nosso País. Isso significa a flexibilização das re
gras de sigilo bancário. A tecnologia necessária para
tanto já existe, faha apenas a correta utilização dos
meios de combate a essa prática.

O país que quiser acabar com a lavagem de di
nheiro deve possuir boa estrutura de fiscalização des
se tipo de crime, que hoje, segundo especialistas,
movimenta aproximadamente 100 bilhões de reais
em nosso País.

Alguns pontos devem ser considerados na luta
contra a lavagem de dinheiro no Brasil. Primeiro, o na
tural combate à criminalidade, compromisso moral de
todo e qualquer país civilizado empenhado na manu-
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tenção do Estado democrático de Direito. Outro ponto Sr. Presidente, por fim, solicito seja este discur-
repousa no temor de que esse dinheiro especulativo, so divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa.
geralmente de montante elevado, desestabilize a eco· O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Sem re-
nomia do País. Inegavelmente, esses recursos po- visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
dem afetar não só a microeconomia, mas, também e tados, ocupo hoje esta tribuna para, com um senti-
principalmente, a macroeconomia, à medida que po- mento misto de alegria, tristeza e saudade, registrar
dem produzir efeitos nocivos sobre as políticas mone- que transcorreu anteontem o quarto aniversário de fa-
tária, cambial e de juros. Outro ponto ainda a ser pon- lecimento do inesquecível Deputado Luis Eduardo
derado é que esses recursos têm alto poder de influ- Magalhães.
enciar pessoas inescrupulosas, podendo promover Justifico a contradição dos meus sentimentos
corrupção. Daí surge todo ~ es~uema geral de son~- exatamente pela trajetória de Luis Eduardo na nossa
gação que a lavagem de dmhelro encerra, que hOJe Bahia, no nosso Brasil, e, particularmente, nesta Câ-
chega a aproximadamente 850 bilhões de reais. mara dos Deputados. Inquestionavelmente, foi ele a

Como impedir esse tipo de crime? É muita pre- maior expressão política de sua geração.
tensão de nossa parte imaginar que conseguiremos Certo pensador disse que, quando morre, o ho-
impedir a lavagem de dinheiro tão facilmente. Entre- mem público carrega consigo um pedaço do passado.
tanto podemos dificultar esse processo por meio da Luis Eduardo, na verdade, levou um pedaço do pas-
criação de mecanismos eficazes. sado, mas também grande parte do futuro da nossa

Há em nossa legislação mecanismo convincen- querida Bahia e do Brasil.
te: a obrigatoriedade de identificação dos clientes e Sr. Presidente, a alegria que disse experimentar
de manutenção de registro de todas as operações ti- deve-se ao fato de podermos rememorar permanen-
das como suspeitas. Acrescente-se, no caso brasilei- temente a brilhante trajetória, recheada de lealdade,
ro, que o alto nível de cooperação entre os órgãos en- espontaneidade, competência e inteligência, de Luis
volvidos no combate à lavagem de dinheiro é forte Eduardo. Tivéssemos nós, aqui, a sua presença, com
elemento inibidor dessa prática delituosa. absoluta certeza, não estaria o País vivendo momen-

O crime de lavagem pode ser intentado em qual- tos de incerteza e desarrumação política, de ausên-
quer área econômica, porém, dadas as suas peculia- cia de liderança.
ridades, é o sistema financeiro o mais sensível às in- Na verdade, Luis Eduardo foi preparado para
vestidas dos criminosos. Logicamente, não podemos assumir a Presidência da República. Ceifada de for-
desconsiderar outros setores como suscetíveis de ma precoce a sua vida, enorme vazio se estabeleceu
grande atenção, como, por exemplo, o imobiliário, o em nosso meio. E não quis o próprio destino - não fo-
de fomento mercantil (factoring), o de comercializa- mos nós - que surgisse nova liderança, que, mesmo
ção de jóias, pedras e metais preciosos, o de sorteios muito longínqua do seu admirável espírito de chefia,
e jogos e o de cartões de crédito. Além disso, novas ti- fosse capaz de ocupar a lacuna por ele deixada.
pologias detectadas demonstram que os mercados O nosso partido, o Partido da Frente Liberal, so-
de capitais e de seguros também têm sido muito utili- fre com a sua ausência, assim como todo o País, o
zados nesse ilícito. que é mais grave.

O brasileiro pode acreditar que os grandes lava- No último domingo, 21 de abril, dia que marca o
dores serão punidos. O maior interesse de todos os quarto ano de seu falecimento, nós nos inspiramos
envolvidos no combate à lavagem de dinheiro é pegar em sua caminhada, ensinamentos, exemplos e inteli-
também as pessoas do andar de cima. É preciso punir gência para manter o Partido da Frente Liberal unido,
todos os escalões do crime organizado, não apenas atuante e importante. Vale dizer também que o exem-
os pequenos. E essa mudança de cultura se dissemi- pio de sua coragem cívica ficou vivo e permanente-
na pelo País. A melhor forma de combater o crime é mente ativo não apenas nos seus companheiros da
direcionar a ação para a captura dos chefões e, se Bahia, mas em todo o Partido da Frente Liberal.
possível, tirar o dinheiro deles, para que, ricos, não Sr. Presidente, temos a certeza de que, lem-
respondam os processos em liberdade. brando a figura e os exemplos de Luis Eduardo, have-

A luta contra os lavadores de dinheiro não reduz remos de ser competentes - tal como ele foi ao con-
apenas o crime financeiro, mas também retira, de cri- duzir esta Casa num dos seus momentos mais difíce-
minosos e terroristas, os meios de cometerem outros is, o de proceder à reforma da ordem econômica, a re-
crimes sérios. forma do Estado brasileiro - para entender que as re-
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formas e conquistas não podem ser um ponto estático
na nossa história.

Mudanças precisam ser implementadas, e, aci
ma de tudo, é preciso que volte a imperar a ética na
esfera política, na sucessão deste País, para não la
mentarmos amanhã o que fizermos de errado hoje.

Encontraremos o rumo certo, e o PFL continua
rá inquestionavelmente sendo um marco, uma estrela
guia na história política do País.

Registro a saudade, mas também a alegria e o
orgulho de ter sido conterrâneo, amigo e colega de
Luis Eduardo Magalhães.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, é inegável que, após
a promulgação da Constituição Federal em 5 de outu
bro de 1988, avançamos no que diz respeito ao pro
cesso democrático da elaboração e do controle da
execução orçamentária em todas as esferas de go
verno da Federação. A Lei de Responsabilidade Fis
cal, promulgada no ano 2000, é parte desse avanço.

O exame atento de nossas práticas administrati
vas e técnico-legislativas indica que muito ainda pre
cisa ser aperfeiçoado, seja no plano da fixação da
despesa, seja no plano da previsão da receita, seja no
plano da devida transparência orçamentária.

O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo
que, na forma da Constituição, "dispõe sobre as dire
trizes para a elaboração da lei orçamentária de 2003
e estabelece outras providências" já se encontra no
Congresso Nacional. Dele fiz exame superficial. Cha
mou-me a atenção o fato de, no Anexo de Metas e Pri
oridades, constar desprestígio ao meu Estado, Santa
Catarina, assunto de que me ocuparei em outra opor
tunidade.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero tecer breves comentários sobre o Demonstrati
vo de Benefícios Tributários que acompanha o projeto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, elabo
rado pela Secretaria da Receita Federal, por conter
equívocos gritantes. A metodologia aplicada em sua
feitura não convence, na medida em que consagra má
interpretação da Constituição.

Com efeito, parece-me inconsistente dispor-se
aquele órgão do Ministério da Fazenda a anunciar re
núncia fiscal de 2,4% do Produto Interno Bruto a título
de benefícios tributários, quando nossa carga tributá
ria já atingiu o patamar de 34% desse mesmo PIB,
carga temerária para um país em desenvolvimento.
Mais grave: o anexo criticado alinha benefícios que

não podem ser considerados benesses decorrentes
de leis, porque resultam da Constituição, logo, benefí
cios tributários não são. Se há erro, ele está na Cons
tituição, mas a reforma tributária requerida pela socie
dade brasileira ainda se apresenta como um sonho.

É certo que a Constituição, no art. 165, § 60
, de

termina:

"Art. 165 .
§ 60 O projeto de lei orçamentária será

acompanhado de demonstrativo regionaliza
do do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financei
ra, tributária e creditícia".

É também certo que a Lei de Responsabilida
de Fiscal, a Lei Complementar na 101, de 2000, de
mora em regular o mandamento constitucional, di
zendo:

a) no art. 40
, § 10

, "que integrará o projeto de
LDO um demonstrativo da estimativa da renúncia de
receita; "

b) no art. 14, § 10
, "que a renúncia compreende

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, con
cessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que impli
que redução discriminada de tributos ou contribui
ções, e outros benefícios que correspondarn a trata
mento diferenciado."

Não se deve falar em renúncia fiscal ou em be
nefício ao contribuinte quando o que pode parecer
eventual exoneração tributária decorre de manda
mento constitucional.

Desse modo, constitui distorção apontar como
benefício as deduções com dependentes, despesas
médicas e hospitalares ou as despesas com instru
ção previstas na legislação do Imposto de Renda
Pessoa Física. Nesse caso, o que faz a lei é confor
mar o tributo com os princípios constitucionais da
pessoalidade e da proporcionalidade que o caracteri
zam. Inconstitucional seria a imposição, se inexistisse
a previsão legal, ainda que estimada. Afinal, o impos
to é sobre a renda e não sobre rendimentos brutos.

De outra parte, inexiste benefício tributário
quando a lei autoriza o contribuinte a abater do
Imposto de Renda devido as contribuições que fizer
aos fundos controlados pelos conselhos tutelares dos
direitos da criança e do adolescente. Nessa situação,
a incidência do imposto acontece. A lei apenas faculta
ao contribuinte dar destino a uma parcela da imposi
ção tributária.
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Esses dois pequenos exemplos recomendam a
realização de estudos para o aperfeiçoamento do
Anexo de Benefícios Fiscais, com o fim de obtermos
mais clareza e precisão na elaboração do demonstra
tivo regionalizado do efeito dos benefícios e incenti
vos fiscais sobre as receitas e as despesas, conforme
determina a Constituição e recomenda a transparên
cia orçamentária.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. NILTON BAIANO(PPB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho a esta tribuna registrar fato altamente
auspicioso para os interesses do Estado que repre
sento nesta Casa, o Espírito Santo.

Trata-se da recente inauguração do Hospital
Geral e Infantil de Vila Velha, antiga reivindicação de
toda a população local e capixaba, que contou com a
presença do Ministro da Saúde, Barjas Negri.

Com verbas do Governo Federal, que investiu
15 milhões de reais, a construção desse hospital se
arrastava desde 1988, época do Governo Max Mauro.
Mas, se os números falam alto, o Hospital Geral'nfan
til de Vila Velha em si representa muito mais pelo seu
valor social, por dobrar a capacidade de atendimento
à população de Oa 14 anos.

Com 160 leitos, várias clínicas e tudo o que há
de mais moderno no setor, tornou-se o segundo mai
or hospital em funcionamento no Estado destinado à
população infantil.

Além de desafogar o existente em Vitória - que
atende inclusive a populações originárias do norte da
Bahia e sul de Minas -, o Hospital Geral e Infantil de
Vila Velha atenua o eixo de demanda por serviços de
saúde que, como se sabe, tem acentuada taxa de uti
lização na Região Sudeste, especialmente perante as
populações mais carentes.

A inauguração desse hospital, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é um marco na história do
Espírito Santo, pois estamos vencendo obstáculos
com a seriedade que o povo nos exige como adminis
tradores do bem público. E, apesar de todas as dificul
dades econômicas, o Governo Federal vem dando ao
Espírito Santo aportes necessários para resolvermos
problemas de infra-estrutura básica.

Na verdade, a inauguração do Hospital Geral e
Infantil de Vila Velha é uma demonstração de que, no
Espírito Santo, estamos alterando de forma profunda
os instrumentos de gestão do sistema de saúde, com
o objetivo de torná-lo mais eficiente, eficaz e transpa
rente tanto para gestores como para a sociedade, cri
ando mecanismos que facilitem o controle social.

o povo do Espírito Santo e, em especial, de Vila
Velha, com esse hospital, está de parabéns. Estamos
todos felizes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, gostaria de ler o artigo "Critério de reajuste
aos aposentados adotado pelo Governo fere a Cons
tituição Federal", publicado no Jornal da COBAP 
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio
nistas, em março de 2002.

O autor é o presidente da Comissão de Seguri
dade Social da OAB de São Paulo, Sr. Paulo Pastori.
O texto faz referência à violência constitucional prati
cada pelo Executivo ao deixar de adotar o mesmo ín
dice de reajuste do salário mínimo para os aposenta
dos e pensionistas deste País.

Segue o texto:

"Em sessão plenária, no mês de no
vembro passado, o Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil aprovou
tese do membro da Comissão de Segurida
de Social do referido Conselho e presidente
da mesma Comissão da OAB em São Pau
lo, o advogado Paulo Pastori, reconhecendo
que o governo, ao adotar o critério de rea
juste aos aposentados e pensionistas do
INSS, está ferindo frontalmente a Constitui
ção Federal, não respeitando os princípios
da isonomia e irredutibilidade salarial. O tra
balho demonstrou claramente a infringência
dos dispositivos constitucionais vigentes,
mas, se levada a Carta Magna ao pé da le
tra, podemos dizer que fere também os prin
cípios da igualdade e da discriminação.

Usa o governo de 'um peso e duas
medidas'. Concede aumento ao salário mí
nimo, fixando sua vigência em 1° de abril,
mas concede reajuste a quem recebe bene
fício acima de um salário mínimo, a partir de
1° de junho.

Por outro lado, fixa um novo valor para
o salário mínimo. Para este ano o valor defi
nido é de R$200,00, já em vigor. Obser
va-se que o índice de aumento foi da ordem
de 11,1%, e que deverá conceder a quem
ganha acima de um salário mínimo um índi
ce de 7,62%, menor que o índice do salário
mínimo.

Em ambas as situações, não observa
a isonomia e tampouco a irredutibilidade sa
larial, garantidos pela Constituição Federal.



Um dado valioso, que mostra a importância do
Gás Natural Veicular, foi apresentado no seminário
pelo presidente da FIRJAN, Sr. Eduardo Eugênio
Gouveia Vieira. Alertou o presidente que "cerca de
15% do volume de diesel consumido no País é impor
tado, o que gera um déficit de R$ 1,2 bilhão por ano".
Também o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
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Nota-se que os 'iguais são tratados Rio de Janeiro, que abordou o tema "Gás Natural Vei-
como desiguais'. O inativo é tratado com cular".
igualdade com esta contribuição, portanto, É do conhecimento de todos a nossa posição
se o objetivo é pagar contribuições à Previ- em defesa do crescimento do consumo desse impor-
dência Social, os segurados (empregados, tante combustível alternativo. Em várias oportunida-
autônomos, empresários etc.) são reconhe- des temos usado a tribuna desta Casa ern defesa
cidos como iguais; mas, no momento em desse objetivo. Estarnos felizes agora ern testemu-
que passarn à inatividade por um benefício nhar as perspectivas otimistas que estão se visuali-
de auxílio, aposentadoria ou pensão, pas- zando em relação a esse crescente consumo, confor-
sam a não mais ser considerados iguais. me ficou provado no seminário. Estima-se que até o
Fica demonstrado claramente que outros ano de 2007 esse combustível possa movimentar cer-
princípios constitucionais deixam de ser res- ca de R$ 4,5 bilhões de reais. É uma notícia excelen-
peitados, e nesse caso, trata-se da igualda- te, sob vários aspectos.

de e da discriminação. O primeiro deles a observar é que esse tipo de
O Conselho Federal da OAB aguardou combustível não é poluente. Com isso a atmosfera

a decisão final do governo quanto ao au- fica mais preservada, o que já não acontece com rela-
mento do salário mínimo, bem como quanto ção à gasolina, que deixa o ar mais poluído, principal-
ao índice de reajuste daqueles que recebem mente nas grandes cidades.
acima de um salário de benefício do INSS,

O segundo aspecto é que ele irá aliviar muito a
pois, após a aprovação do estudo feito so-

nossa balança comerciai, pois o gás existe em abun
bre o assunto, em final do último ano, houve

dância e não precisaremos ficar nas mãos do merca-
preocupação do governo FHC. A repercus- do internacional.
são no Congresso Nacional foi imediata
quanto à decisão da OAB. Porém, nada Outro aspecto também muito importante diz res-
sensibilizou o Executivo. A OAB deverá es- peito ao custo, que é muito mais baixo do que o da ga-
tar encarninhando ao Supremo Tribunal Fe- solina.
deral, nos próximos dias, a ação judicial É um duplo pesar assistirmos ao conflito no Ori-
competente para discutir os critérios de fixa- ente Médio. Primeiro pelas vidas que se perdem a
ção do salário mínimo e os índices de rea- cada dia e, segundo, pela repercussão que ele tem no
juste dos benefícios do INSS. A partir da de- nosso País com relação ao preço do barril de petró-
cisão da OAB, outras entidades representa- leo, que vai subindo, invariavelmente, exigindo que a
tivas já dernonstraram interesse em reivindi- PETROBRAS repasse esse aumento para o varejo. É
car em prol dos inativos do país. a chamada dependência do mercado que provoca

O ajuizamento da ação no STF, o qual essa escalada de aumentos.
aguardo com grande expectativa, deverá re- Já com o mercado de Gás Natural Veicular não
unir grande número de representantes dos existe essa probabilidade.
aposentados e pensionistas do INSS e de É claro que estamos nurn processo inicial de di-
outras entidades, sendo amplamente divul- fusão do GNV. Necessário se faz definir, com clareza,
gado". as regras e normas ambientais e de segurança para o

O texto evidencia o tratamento desigual dado setor.
aos iguais, o que pode ser configurado corno discri- Sinto-me feliz em constatar que o nosso Estado
minação clara. Há muito os aposentados e pensio- do Rio de Janeiro já detém a liderança no consumo do
nistas deste País são discriminados. Há urna profun- Gás Natural Veicular no Brasil. São cerca de 50% do
da falta de respeito à contribuição oferecida durante mercado de consumo, o que nos deixa muito orgulho-
anos de atividade por esses indivíduos que construí- sos.
ram a história vivida por nós no presente.

Era este nosso registro.
a SR. DA. HELENa (PSDB - RJ. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no último final de semana, mais precisamen
te no dia 12 de abril, participamos de seminário pro
movido pela Federação das Indústrias do Estado do
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Comércio Exterior, Sr. Sérgio Amaral informou que é terroristas muçulmanos; os conflitos no Oriente Médio
de interesse do Presidente Fernando Henrique Car- tem estimulado novo aumento nos preços do barril de
doso criar estímulos e dar sustentabilidade ao uso do petróleo, fator irradiante de carestia. É bem verdade
GNV. Existe todo um interesse em diversificar a matriz que tais aumentos podem frutificar no gabinete da
energética do País. OPEP. Sendo assim, nenhum país está livre dos

Paralelo ao crescimento do uso do Gás Natural achaques das crises. Entretanto, um país mais bem
Veicular há um cuidado especial no controle de quali- estruturado em sua rede de distribuição dos produtos
dade, e nesse ponto entra a participação decisiva do de sua economia tem mais chance de driblar as difi-
INMETRO, com a fiscalização, acompanhamento e li- culdades.
beração do selo de qualidade. Isto é muito válido para O Custo Brasil, uma sangria que insiste em se
evitar o surgimento de oficinas de fundo de quintal, manter, abocanha substancial porção do progresso
que, de forma irresponsável, possam fazer instala- brasileiro. Quase toda a nossa riqueza trafega por es-
ções clandestinas e colocar em risco o sucesso do tradas esburacadas. Os pedágios são exorbitantes e a
projeto. manutenção cara. Assim, temos perdas de vidas, so-

Nesse aspecto, não só o INMETRO, como tam- madas a acidentes epidêmicos e assaltos nas nossas
bém o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Re- estradas. Este verão confirmou a fragilidade do siste-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA estão envolvi- ma predominante. A Rodovia Federal Belém - Brasília
dos para garantir a seriedade e sucesso do projeto. foi cortada pela chuva. Sem alternativas, perdeu-se

Basta lembrar a história do Brasil para compro- uma fortuna em alimento e em contratos agendados,
varmos quão importante foi o fator diversificação. Isso prejuizos disseminados aos demais setores da econo-
aconteceu no campo, quando passamos da mono mia, principalmente nas regiões mais pobres. No final
para a policultura, na economia e agora, com a atual das contas, nossos preços perdem competitividade
crise energética dos combustíveis. justamente quando deveriam se amoldar às exigênci-

É bom não esquecer que o Gás Natural Veicular as do grande mercado globalizado.
é uma solução a médio e longo prazos. Enquanto Nesse contexto, a opção ferroviária deveria inte-
isso, estaremos intensificando nossas buscas, visan- grar o ideário de todo patriota consciente. Investir em
do à autonomia de produção e nos livrando do merca- ferrovias implica considerável economia e um indis-
do importador. pensável fator de integração do interior brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero Embora o imenso e deslumbrante litoral brasileiro
ainda registrar que apresentei projeto de lei que dá mantenha seu estrelato, não podemos esquecer nos-
nova redação ao inciso 12 do art. 20 da Lei n° 8.036, sa porção interiorana de dimensão continental, gran-
de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação deza que isola várias regiões brasileiras produtoras
de conta vinculada no caso do trabalhador ou depen- dos portos e dos grandes centros consumidores. O
dente portador de hepatite, que terá direito ao saque transporte ferroviário figura como elo de integração e
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, da mes- desenvolvimento.
ma maneira que os aidéticos. O transporte ferroviário significa mais divisas,

Era o que tinha a dizer. mais competitividade dos preços no exterior e menor
Muito obrigado. preço dos produtos para o consumo interno.

O SR. COSTA FERREIRA (PFL-MA. Pronuncia Outro fator considerável refere-se à manuten-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. ção. A manutenção de ferrovias é mais barata que a
Parlamentares, tenho lutado pela conclusão da Ferro- de rodovias. Além da vocação para transportar cargas
via Norte - Sul. Empreendi gestões junto ao Governo vultosas, sem comparação com caminhões, a alter-
Federal, Ministérios, e tenho feito reiterados apelos nativa ferroviária provocaria a diminuição dos trans-
por meio de pronunciamentos e como interlocutor porte pesados em nossas rodovias, causando consi-
pessoal dessa idéia na convivência com meus pares derável economia despendida anualmente em manu-
e outras autoridades. tenções astronômicas.

Para contrapor os argumentos dos que laçam a Considerar na síntese de um discurso tantas
pecha de regionalismo aos defensores da Norte - vantagens pode parecer que o transporte ferroviário
Sul, basta o desenrolar da história recente para pôr esteja sendo apresentado como uma panacéia. Não,
termo à qualquerpolêmica. Vimos a alta de preços e o Sr. Presidente. A situação do transporte de cargas no
desemprego no mundo por conta do ato insano de Brasil é que se encontra no caos.
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A Ferrovia Norte - Sul merece destaque pela
sua importância estratégica. Quisera eu figure ela
como o carro-chefe do próximo Presidente do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PST -AL. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a popularização da Internet, com o cres
cimento do número de pessoas que diariamente a uti
lizam em escolas, organizações governamentais e
empresas privadas, alerta para a necessidade da
adoção de medidas que visem preservar a integrida
de moral e psicológica dos usuários, principalmente
os menores de idade, bem como propiciar o aumento
real de produtividade, minimizar as responsabilida
des administrativas advindas de seu uso inadequado
e reduzir os gastos com recursos tecnológicos.

O crescimento exponencial da rede de computa
dores tem a expectativa de alcançar mais de 7 milhões
de páginas on-lineaté o final do ano de 2002. O conte
údo de grande parte dos sites consiste em informa
ções sobre pornografia, drogas, jogos de azar e ativi
dades violentas, como a feitura e utilização de bom
bas, práticas de racismo e atividades de guerrilha.

Diante desse quadro, percebemos a importân
cia de uma legislação mais rigorosa para a utilização
da Internet por parte de crianças e adolescentes. As
instituições educacionais devem ter a responsabilida
de de prover o acesso de forma segura, inteligente e
produtiva. Os jovens precisam ficar protegidos de fon
tes de pesquisa inadequadas e perigosas, com as
quais podem entrar em contato de forma não intencio
nal. O sistema de busca a partir de uma palavra-cha
ve resulta muitas vezes em informações inconvenien
tes correlacionadas ao assunto do interesse imediato
dos alunos. Existe o risco de distrações e confusões
perniciosas.

O Governo Federal tem procurado equipar com
laboratórios de informática o maior número possível de
escolas públicas. Consequentemente, são necessári
as as devidas precauções para que não se disponibili
ze matérias prejudiciais à integridade moral dos estu
dantes. Além disso, o Governo corre o risco de respon
der a processos de improbidade administrativa, por ser
responsável pela distribuição dos meios de acesso aos
conteúdos da Internet. Faz-se necessário aprender
com os países que já dispõem de estudos sobre a im
plantação e o uso dos recursos tecnológicos.

Outro aspecto, é a utilização da rede de compu
tadores em ambiente de trabalho. O uso inadequado
por parte dos funcionários pode causar perda de pro
dutividade, desperdício de tempo e aumento de cus
tos. Além de poder acarretar ações jurídicas contra as

empresas ou instituições, que passam a ser co-res
ponsáveis pelas informações fornecidas.

O Governo, o empregador e o educador devem
reconhecer os problemas advindos da má utilização
dos conteúdos da Internet e buscar uma disciplina
que atue de forma a coibir e minimizar os riscos com
problemas jurídicos, administrativos e financeiros.
Não se trata de censura ou cerceamento da liberdade
de informação. Os usuários podem ter pleno acesso
desde que o façam com recursos próprios em suas
casas ou ambientes adequados e resguardados para
estes fins. A questão é o estabelecimento de regras
que facilitem o correto uso dessa valiosa ferramenta.

Sr. Presidente, peço a divulgação deste pronun
ciamento nos meios de comunicação desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Temístocles Sampaio) 
Concedo a palavra ao Sr. Vivaldo Barbosa.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO VIVALDO
BARBOSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Vivaldo Bar
bosa, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Lincoln Portela, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Luciano Zica.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vi
vemos num país que tem sido vítima da brutal corrup
ção dos gestores públicos. Lamentavelmente, cada
grande denúncia acaba encobrindo as investigações
do escândalo anterior e, muitas vezes, o Poder consti
tuído vale-se da força e do autoritarismo para fazer
prevalecer sua posição.

Fiz essa introdução para registrar fato ocorrido
na cidade de Itapira, região de Campinas, Estado de
São Paulo, onde duas questões ligadas à Administra
ção Municipal preocupam-nos sobremaneira.

A primeira diz respeito ao fato de o Prefeito José
Antonio Barros Munhoz ter construído em fazenda
alugada de um amigo hotel de interesse duvidoso
para o Município, com contrato de utilização por cerca
de dez anos. Passado esse período, todos os investi
mentos ficariam para o proprietário da terra, que, por
coincidência, é um dos principais aliados do Prefeito.
Não bastasse isso, tem-se notícia de que o hotel fa
zenda dá prejuízos a Itapira de mais de 700 mil reais
por ano.
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o Município de Itapira é pequeno, com popula
ção em torno de 50 mil habitantes. Povo hospitaleiro,
tem tudo para viver feliz, mas agora é obrigado a as
sistir aos desmandos do Sr. Prefeito. Esse escândalo
precisa ser apurado pela Câmara Municipal e pelo Tri
bunal de Contas. Ocorre que, dos dezessete Verea
dores que compõem a Câmara, doze votam com o
Prefeito. Infelizmente, aquela Casa tem deixado de
lado seu papel fiscalizador.

Sr. Presidente, além desse desmando no Hotel
Fazenda Esperança, que de certo modo reduz a con
fiança da população nos políticos, Itapira sofre ainda
com o escândalo das contas de água que a compa
nhia municipal impõe à população.

A Vereadora do Partido dos Trabalhadores, So
nia de Fátima Calidone dos Santos, cumprindo seu
papel fiscalizador, após denunciar os problemas ocor
ridos na tal fazenda, e atendendo aos interesses dos
munícipes, dirigiu-se ao prédio da administração do
Serviço de Água e Esgoto de Itapira para verificar do
cumentos e questões de interesse da população.

O Presidente do órgão, Sr. Noé Massari, ao per
ceber a presença da Vereadora, chamou a polícia e
exigiu sua retirada das dependências do Serviço de
Água e Esgoto.

Sonia Calidone demonstrou à polícia, baseada
nos artigos da Lei Orgânica, a legitimidade do seu pa
pei fiscalizador. Os policiais, evidentemente, cumprin
do a lei, recusaram-se a retirá-Ia do local.

Não satisfeito com o cumprimento da lei pela po
lícia, que garantiu à Vereadora seu papel fiscalizador,
o Sr. Noé Massari tomou a iniciativa de retirá-Ia do es
paço à força, desrespeitando também a Câmara Mu
nicipal de Itapira.

Diante disso, em primeiro lugar, manifesto mi
nha solidariedade à Vereadora Sonia de Fátima Cali
done dos Santos. Em segundo, informo a esta Casa
que entramos no Ministério Público com representa
ção contra a Administração Municipal de Itapira pela
falta de respeito ao interesse do consumidor e ao pa
peI democrático da Câmara Municipal da cidade, na
figura da Vereadora Sonia Calidone, que exercia seu
papel fiscalizador.

Muito obrigado.

O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, inicialmente
agradeço ao jornalista Paulo Cruz, da Gazeta do
Povo, a repercussão que deu a pronunciamento que
fiz, na semana passada, a respeito da medida provi
sória que autoriza cobrança de nova taxa na conta de
energia elétrica.
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Feito o agradecimento, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, passo ao assunto que me trouxe à tri
buna: o tráfico de mulheres e crianças no Paraná.

Foz do Iguaçu virou a porta de saída preferida
para esse tipo tráfico no meu Estado. Segundo a titu
lar da Delegacia da Mulher e do Turista de Foz do
Iguaçu, Daise Barão, uma das maiores quadrilhas de
tráfico de mulheres já capturadas em Foz do Iguaçu ti
nha cerca de dez integrantes. Todas as vítimas dessa
quadrilha foram levadas para a Argentina, mas há evi
dências de que o Paraguai seja outro forte destino.

Os próprios policiais admitem que a venda de
mulheres e crianças existe no Paraná, mas ninguém
denuncia o fato por medo de represálias. Isso é um
absurdo. A violência anda tão grande que os próprios
policiais, apesar de saberem, se omitem por medo de
vingança.

Pelo menos vinte crianças paranaenses estão
desaparecidas e, segundo o Movimento Nacional em
Defesa da Criança Desaparecida, podem ser vítimas
do tráfico de pessoas, uma vez que as crianças são
também alvo desse "negócio" - entre aspas -, que
movimenta muito dinheiro.

Vejam só: o delegado do SICRIDE - Serviço de
Investigações de Crianças Desaparecidas, Hany
Herbert, afirmou que o Paraná não está incluído no
triste cenário do tráfico de crianças e que não há moti
vo para preocupação.

Trata-se de verdadeiro absurdo. Existem vinte
crianças sumidas - das quais não se tem nenhum si
nal ou pista -, e o próprio delegado afirma que não há
motivo para preocupação. É por isso que nunca con
seguiremos combater a violência, o seqüestro e qual
quer outro tipo de crime.

Se a própria autoridade competente diz que não
é motivo de preocupação haver vinte crianças desa
parecidas no Estado do Paraná, em quem a popula
ção vai confiar?

Conclamo os Governos Federal, Estaduais e
Municipais para, juntos, combatermos a violência - e
que se nomeiem para o setor pessoas realmente pre
ocupadas com o caos que virou a nossa segurança,
dessa forma, impedindo que vinte ou muito mais cri
anças fiquem desaparecidas e que as autoridades
competentes venham a dizer que não há motivo para
preocupação.

Externo, portanto, Sr. Presidente, minha indig
nação ante esse descaso e falta de respeito para com
as crianças, principalmente essas que estão desapa
recidas e certamente só são lembradas pelos seus fa
miliares.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs, Deputa
dos, quero chamar a atenção da Casa para a utiliza
ção de recursos públicos com o fim de atender a inte
resses privados, principalmente por parte de dirigen
tes de alguns órgãos, Refiro-me especificamente ao
IBGE,

Dirigentes daquele instituto facilitaram provável
contrato entre as empresas privadas Geograph Infor
mática e Serviços e Multispectral. Bonitos os nomes
das empresas que receberam dos dirigentes do IBGE
autorização para comercializar produtos do instituto,
dentre eles mapas cartográficos,

Essa atitude constitui completo descumprimen
to das normas internas do IBGE, fere a conduta corre
ta no serviço público e se configura ato de improbida
de administrativa,

O material foi vendido, e não sei se o IBGE tem
condições de apresentar os contratos, A cobrança é
feita pelas entidades sindicais, que denunciaram o
fato ao Brasil inteiro. Obviamente, o IBGE não vai
apresentar a prova do crime.

Parece-me que determinadas condutas estão
sendo facilitadas naquele órgão. Além do acerto com
as duas empresas citadas, o IBGE também tem sido
utilizado para atender às demandas da Fundação
CESGRANRIO, que trabalha primordialmente na ela
boração de exames nacionais, tais como o Provão e o
ENEM. A Fundação CESGRANRIO vem sendo agra
ciada com serviços prestados por funcionários do
IBGE, que se utilizam da estrutura do órgão para
atender aos pedidos feitos.

Estamos tomando algumas providências no
sentido de coibir tais abusos. Solicitamos à Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados a realização de audiência pública com o
Presidente do IBGE. Esperamos ouvir do dirigente
dessa instituição por que determinadas atitudes es
tão sendo patrocinadas.

Recebi documento enviado pela ASSIBGE, no
qual são denunciadas negociatas também envolven
do o IBGE. E não podemos nos esquecer de que o
alvo do desvio é o dinheiro público.

Além da realização dessa audiência pública,
oportunidade em que esperamos saber como é pos
sível que alguém se utilize da estrutura do órgão e
que serviços podem ser comercializados, também
desejamos que, uma vez acionado, o Ministério Públi
co nos auxilie na apuração dos fatos, que caracteri
zam verdadeiro tráfico de influência, e, de forma vee
mente, com a punição dos envolvidos. Mediante re
presentação ao Ministério Público, pretendemos re-

querer o afastamento dos dirigentes envolvidos em
tais contratos.

Não é possível que dirigentes, chefes de postos
ou de unidades e até mesmo funcionários sem cargo
algum que tenham participado dessa empreitada
continuem no serviço público. Manda a prudência e
determina a lei que essas pessoas sejam afastadas,
principalmente para facilitar a apuração de possíveis
envolvimentos e rigorosa análise do prejuízo causado
à estrutura pública.

O IBGE deveria dar outro destino a essas infor
mações, que poderiam ser usadas para atender às
necessidades e à demanda do povo. Os seus funcio
nários vêm sofrendo muito durante esses anos; ainda
assim, alguns dirigentes teimam em prestar serviços
a empresas privadas.

Sr. Presidente, requeremos ao Ministério Públi
co ações enérgicas a fim de punir aqueles que se têm
locupletado da estrutura pública.

Outro assunto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados. Os jornais noticiam hoje a destituição do di
plomata brasileiro José Maurício Bustani do cargo de
Diretor-Geral da Organização para a Proibição das
Armas Ouímicas (OPAO). Essa destituição aconteceu
graças à truculenta ação dos Estados Unidos, inco
modados porque José Bustani queria incorporar o Ira
que à Organização. Desse modo, não haveria motivos
para os Estados Unidos invadirem o Iraque, como
pretendem.

Conforme relato da Folha de S.Paulo, a vota
ção que destituiu o brasileiro foi, para dizer o mínimo,
suja, eivada de procedimentos imorais. Suspeita-se
que países receberam dinheiro dos Estados Unidos
para comparecer a essa reunião e votar pela saída de
Bustani. A Micronésia, país da Oceania, chegou a
ponto de enviar fax permitindo aos Estados Unidos
votar por ela. Enfim, a votação final descartou Busta
ni. Foram apenas sete os votos favoráveis à sua per
manência: Brasil, Cuba, México, Rússia, China, Bielo
rússia e Irã. E o voto brasileiro foi uma surpresa depo
is da pífia defesa que fez do diplomata diante da pres
são norte-americana.

Sras. e Srs. Deputados, lembro que esse é ape
nas mais um ato de uma nação que pretende manter
o domínio sobre o mundo. Nesta Casa estamos deba
tendo pelo menos duas grandes ações escancaradas
de imperialismo dos Estados Unidos: a questão da
ALCA e o acordo para a uso da base de Alcântara. As
pressões norte-americanas chegam aqui mascara
das de questões políticas ou econômicas, mas, na
prática, são ameaças à Nação ou chantagens.
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Infelizmente a política externa norte-americana Na semana passada tivemos o caso Hugo Chá-
tem sido escancaradamente de domínio sobre os ou- vez. Os Estados Unidos não aceitavam um governo
tros povos. Os Estados Unidos expandem seus domí- que promete distribuir a riqueza do país com os po-
nios e seus interesses econômicos a partir do contro- bres e estatizar os poços de petróleo. Como Chávez
le sobre as outras nações. havia sido eleito legalmente, o jeito foi apelar para a

No ano de 1937, Adolf Hitler consultou os Esta- velha fórmula do golpe. Assim, os Estados Unidos se
dos Unidos sobre suas leis de eugenia. Havia podero- associaram a militares e promoveram mais um golpe
sa legislação nos Estados Unidos estabelecendo a na América Latina. Deu errado, porém, porque o povo
segregação de negros, judeus, árabes, enfim, de to- não aceitou a situação e trouxe Chávez de volta.
dos os que não eram considerados a raça pura nor- Na Colômbia, os Estados Unidos tentam criar
te-americana. Na época, as universidades já desen- um novo Vietnã. A Argentina caiu no buraco também
volviam teses que provavam a superioridade dos nor- graças àquele país, que o obrigou a seguir a cartilha
te-americanos sobre as outras raças. do FMI. Cuba já foi invadida por mercenários pagos

pelos Estados Unidos e até hoje tem de engolir uma
Pois bem. Baseado nesses estudos e na legisla- base militar norte-americana na ilha. Em resumo, por

ção norte-americana, Hitler desenvolveu seu projeto onde os Estados Unidos passam fica um rastro de
de raça ariana pura e deu largada ao processo de ex- pólvora e sangue.
termínio de todos aqueles que, na sua opinião, eram

Todos os países que ousam se rebelar contra oimpuros. Os mais atingidos foram os judeus. No en-
domínio norte-americano são ameaçados por santanto, a lista de ódio incluiu negros, ciganos, homos-
ções econômicas ou agressões mil~ares. O nazismo

sexuais e comunistas. O plano nazista era de domínio do Tio Sam não admite rebeldias. O Brasil, com este
do planeta à custa da força, com o predomínio dessa Governo covarde, frouxo, vassalo, jamais ousaria re-
raça pura, a invencível raça ariana. belar-se e, por isso, ajudou a queimar o seu diplomata

O que nos assombra é que a prática nazista, na OPAO, colaborando com a expansão do império
com algumas alterações, está sendo revivida pelos norte-americano.
norte-americanos. Também aí há declarada intenção Se na Segunda Guerra Mundial, por medo ou
de dominar o mundo. Também entre eles é dissemina- oportunismo, haviam os colaboradores nazistas, hoje
da essa visão de superioridade sobre tudo e todos. A há essa versão de governantes que foram apoiados
estratégia nazista norte-americana estabelece que pelos Estados Unidos para se eleger e se sustentam
alguns são amigos e os outros são terroristas, isto é, graças a esse apoio. Caso de Menem, Fujimori, Fer-
inimigos do povo, e o estabelecem por critérios abso- nando Henrique Cardoso e outros. Por isso baixam a
lutamente indefensáveis. cabeça e aceitam tais humilhações.

O caso Bustani é mais uma nota nessa sinfonia Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
para dominar o planeta. O diplomata brasileiro foi O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Sem revi-
substituído porque os Estados Unidos decidiram que são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
irão invadir o Iraque e que não pode haver saída diplo- dos, o triste fim do Governo FHC não seria lamentável
mática para o caso. Deve ser usada a força. Existem se não envolvesse milhões de brasileiros, vítimas da
hoje 70 mil toneladas de armas químicas, sendo que política econômica neoliberal adotada nos últimos
30 mil desse arsenal está nos Estados Unidos. Logo, sete anos.
por princípio, os Estados Unidos são contra a OPAO. O aumento do desemprego, do arrocho salarial,
Sai Bustani, entra um diretor alinhado com os interes- da pobreza e da miséria de milhares de famílias ele-
ses belicosos, terroristas dos Estados Unidos. vou também o índice da violência nas ruas das cida-

O fato é que os Estados Unidos estão em guerra des brasileiras. Os crimes bárbaros que abalaram a
contra o mundo. Por onde passam os interesses nor- opinião pública de todo o País e tiraram a vida dos
te-americanos se acende um conflito. Eles são os res- Prefeitos de Santo André, Celso Daniel e de Campi-
ponsáveis por 90% dos conflitos existentes no plane- nas, Antônio Costa Santos, o Toninho do PT, meus
ta. A necessidade de ocupar os outros países e fazer companheiros de luta no Partido dos Trabalhadores,
valer os interesses norte-americanos faz com que im- fez aumentar ainda mais o clima de insegurança que
plantem acordos, normas e leis que lhes agradam. se vive hoje no Brasil. Dois Prefeitos de duas das mai-
Mas, na falta disso, vale o poder das armas. Daí se ex- ores cidades do Brasil foram vítimas de uma socieda-
plica a quantidade de invasões dos Estados Unidos de cada dia mais violenta, incentivada por um clima
em outras nações. de impunidade geral que encoraja ações criminosas
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como essas. Já se vão sete meses da morte do Prefe
ito Toninho do PT e até agora a polícia não foi capaz
de levantar pistas confiáveis que levem à prisão dos
autores desse crime.

O Estado, que é a instância responsável pela
garantia de segurança aos cidadãos, se apresenta
impotente diante do aumento brutal da violência em
nosso País. Sua polícia dividida em três forças inco
municáveis, desestruturada, mal treinada e desesti
mulada pelos baixos salários, deixou de representar
uma ameaça aos criminosos, que a cada dia se apre
sentam mais audaciosos, respaldados pela facilidade
na compra de armas modernas e de grande poder de
fogo, pela parte corrupta que existe nas polícias, mas,
sobretudo, agem com extrema liberdade porque con
tam com a certeza da impunidade.

A sociedade está acuada dentro de casa, levan
tando muros cada vez mais altos, com mais arames,
mais cacos de vidro e mais grades. Quem pode, anda
em carro blindado, outros só conseguem tranqüilida
de indo para o trabalho em helicópteros. Aliás, as es
tatísticas mostram que São Paulo é a quarta cidade
no mundo, em números de helicópteros.

Diante da ausência do Estado, os bandidos che
garam até a organizar uma espécie de sindicato do
crime e realizar manifestações como a ocorrida no
ano passado, quando uma rebelião simultânea foi de
flagrada em 29 presídios de São Paulo, liderados pela
organização criminosa PCC - Primeiro Comando da
Capital. Recentemente; mais oito presídios paulistas,
numa ação sincronizada, realizaram rebeliões.

Homens do PCC numa série de atos terroristas
e intimidatórios inauguraram uma nova forma de pro
testo no Brasil, jogando bombas em prédios públicos.

Agora, o Governo Federal joga para o Congres
so a responsabilidade de resolver a crise da seguran
ça pública, votando meia dúzia de projetos de lei que
estão engavetados há anos. É evidente que esta
Casa não se irá omitir em dar sua contribuição para
resolver o problema. Mas, não temos o direito de iludir
a sociedade brasileira. A solução para essa crise não
depende só do esforço de Deputados e Senadores. O
Governo Federal sabe que tem de ajudar os Estados,
investindo recursos, contratando pessoas, combaten
do incessantemente a corrupção, valorizando o polici
ai com um salário digno, mostrando a força e a pre
sença do Poder Público para inibir a bandidagem.

Os investimentos sociais em educação, saúde,
moradia e emprego, num país em que um terço da po
pulação vive abaixo da linha da pobreza, também é
parte da política de segurança. Pesquisa recente di
vulgada pela imprensa brasileira, mostra que miséria

e marginalidade estão separadas por uma parede de
papel.

A sociedade espera que o Governo se antecipe
aos problemas, sob o risco de perdermos essa guer
ra, implantando políticas públicas de prevenção, que,
aliás, são mais baratas e dão resultados melhores do
que a repressão.

Proposta do nosso companheiro Luiz Inácio
Lula da Silva revela como é possível resolver os pro
blemas que norteiam a segurança no País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aprovei
to a oportunidade para registrar o aniversário de Tara
uacá, cidade em que nasci, no interior do Estado do
Acre, localidade em que vivem homens e mulheres
sérios e combatentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
manifesto minha solidariedade ao Embaixador José
Maurício Bustani, diplomata brasileiro elevado à con
dição de Diretor-Geral da Organização para a Proibi
ção das Armas Químicas, órgão da ONU instituído
para servir aos objetivos da paz, dada a terrível pre
sença de armas químicas no mundo contemporâneo.

O Embaixador brasileiro José Maurício Bustani
acaba de ser destituído das suas funções por força de
provocação da diplomacia dos Estados Unidos da
América, que conseguiu fazer votar moção de
não-confiança contra o diplomata. O Embaixador
Bustani, de conduta exemplar no cumprimento das
suas tarefas como Diretor-Geral daquela organiza
ção, é digno do nosso maior respeito e apreço.

Sr. Presidente, sugiro que formulemos moção
de apoio, solidariedade e aplauso ao Embaixador
Bustani. É necessário denunciar o comportamento
dos Estados Unidos em relação ao destino da Organi
zação das Nações Unidas, sem a qual não construire
mos a paz no mundo. A posição dos Estados Unidos é
absolutamente intolerável, pois aquele país não res
peitou os objetivos de uma grande entidade que o
mundo construiu há mais de cinqüenta anos, a ONU,
para tentar preservar e organizar uma sociedade in
ternacional que viva em paz.

O Embaixador Bustani foi vítima da sua compe
tência, falta de temor e capacidade de crer nos princí
pios universais que protegem a vida dos homens. Foi
vítima da truculência dos Estados Unidos, nação po
derosa que violou o princípio da convivência interna
cional. Recentemente, conseguiram também afastar
da direção de um dos organismos das Nações Uni
das, cuja tarefa era executar o Protocolo de Kyoto, o
Sr. Robert Watson, substituindo-o por alguém da sua
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confiança. Agora, conseguem demitir o Embaixador
José Maurício Bustani da Organização para a Proibi
ção das Armas Químicas.

Sr. Presidente, a defesa da Organização das Na
ções Unidas é um desafio para toda a humanidade.
Não podemos permitir que a ação unilateral da única
superpotência hoje existente destrua a entidade.

Por isso, acredito que convém transcrevermos
nos Anais da nossa Casa o pronunciamento do repre
sentante da diplomacia brasileira, Embaixador Araújo
Castro, de solidariedade ao posicionamento do
Embaixador Bustani e estabelecendo a linha de com
promisso do Brasil com as Nações Unidas.

Digo ainda, Sr. Presidente, que tal atitude do go
verno americano deve reunir a base de sustentação
do Governo e a Oposição em apoio ao comportamen
to, à conduta, à dignidade e à coragem do Embaixa
dor José Maurício Bustani.

Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTO A QUE SE
REFERE O ORADOR

Senhor Presidente, caros Representantes,
Estamos aqui reunidos em circunstâncias extra

ordinárias.
Estamos aqui reunidos hoje para decidir sobre

uma proposta, sem precedentes, de remover de seu
cargo o Diretor-Geral de uma organização intergover
namental, três anos antes da conclusão do mandato
para o qual foi devido e unanimemente eleito pelos
estados membros. Os Senhores estão solicitados a
fazê-lo não porque se acuse o Diretor-Geral de um
crime - ou mesmo de uma contravenção - mas por
que se alega que ele teria um mau estilo administrati
vo e teria tomado decisões administrativas e financei
ras, estritamente de acordo com as regras e regula
mentos que é obrigado a obedecer, com as quais al
guns estados membros não concordam.

Há cinco anos, os representantes de 87 estados
aqui se reuniram para criar uma organização interna
cional que seria responsável por implementar um
acordo modelo no campo do desarmamento e
não-proliferação: a Convenção sobre a Proibição do
Desenvolvimento, Produção, Estocagem e Uso de
Armas Químicas e sobre sua Destruição.

Juntamente com muitos outros estados, o Brasil
participou ativamente das negociações complexas e
difíceis que finalmente levaram à adoção da Conven
ção sobre Armas Químicas (CAQ). Todos nós traba
lhamos arduamente para desenvolver um conjunto de
regras acordadas que, esperávamos, contribuiriam
para a promoção da paz e da segurança internacio-

na!. O texto da Convenção, que foi aberto à assinatura
em 1993 e entrou em vigor quatro anos após, conti
nha elementos a que havíamos almejado: desarma
mento sem exceções, não-proliferação por meio de
verificação, cooperação como um instrumento para
promover os usos pacíficos de tecnologias sensíveis,
assistência para as vítimas dessas armas horrendas.
Direitos e obrigações assimétricos contidos em ou
tros instrumentos internacionais foram cuidadosa
mente evitados na CAQ.

Tendo trabalhado por muitos anos em assuntos
relativos a desarmamento e controle de armas, e ten
do sido eleito - em 1993 - Presidente da Comissão
de Desarmamento das Nações Unidas, recordo como
a Convenção sobre Armas Químicas foi saudada
como o primeiro acordo multilateral obrigatório equili
brado e não discriminatório que promoveria efetiva
mente e verificaria de maneira confiável o desarma
mento e a não - proliferação na área crucial das ar
mas de destruição em massa.

A independência da Organização criada para
assegurar a implementação da Convenção de Armas
Químicas constituía uma das qualidades primeiras da
Convenção.

O valor real das negociações seria posto à prova
por nossa capacidade de implementar as disposições
da Convenção em estrita concordância com esses
princípios. De forma a contribuir para a implementação
efetiva, plena e equilibrada da Convenção, na Primeira
Conferência dos Estados Partes, realizada em 1997, o
Governo brasileiro propôs o nome do Embaixador
José Maurício Bustani, um diplomata de carreira com
longa experiência em matéria de organizações inter
nacionais e desarmamento, para chefiar o Secretaria
do da recentemente fundada Organização para a Proi
bição das Armas Químicas (OPAQ). O Embaixador
Bustani foi unanimemente eleito Diretor-Geral da
Organização, e foi posteriormente reeleito, também
unanimemente, para um segundo mandato.

Sob sua liderança, a Organização tem atingido
resultados muito significativos em seus primeiros cinco
anos de existência. Testemunhamos um aumento im
pressionante no número de membros da OffiQ, que
cresceu rapidamente dos 87 membros fundadores de
1997 para o total atual de 145 Estados membros.

O Secretariado conduziu mais de 1100 inspe
ções em mais de 55 Estados Partes. Sob a Dire
ção-Gerai de Bustani, a OPAQ certificou a destruição
irreversível de mais de 15% dos estoques declarados
de armas químicas no mundo. Ele tem sido particular
mente favorável à promoção e ao fortalecimento de
programas de cooperação internacional para o uso
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pacífico da tecnologia química. Os esforços para es
tabelecer uma rede internacional de ajuda e assistên
cia em caso de ataques de armas químicas contribu
em para fortalecer o papel humanitário da OPAO.

O desempenho do Senhor Bustani nos cinco
anos de sua gestão tem sido marcado por sua dedica
ção aos objetivos da Convenção e da Organização e
aos princípios de independência e não - discrimina
ção. Como Diretor-Geral da OPAO, sempre exibiu al
tos padrões de integridade pessoal e compromisso
profissional.

Desde o começo, o Governo brasileiro deixou
claro que não instruiria o Diretor-Geral a renunciar a
seu cargo e que qualquer decisão referente ao que
ele deveria ou não fazer seria uma decisão a ser to
mada por ele com base em seu próprio julgamento da
situação. Como é conhecido, o Senhor Bustani está
em licença temporária do Serviço Exterior Brasileiro
para exercer um mandato como diretor de uma orga
nização internacional. Ele não responde e não pode
responder às autoridades do Governo brasileiro ou de
qualquer outro governo; ele é responsável perante os
membros da OPAO como um todo, de acordo com a
Convenção. Essa é a razão de sempre termos consi
derado esse um assunto multilateral.

Como está disposto na Convenção de Armas
Ouímicas, o Diretor-Geral não pode buscar ou rece
ber instruções de qualquer governo ou de qualquer
fonte externa à Organização; da mesma forma, cada
Estado Parte tem que respeitar o caráter exclusiva
mente internacional das responsabilidades do Dire
tor-Gerai e não pode tentar influenciá-lo no cumpri
mento de suas responsabilidades. Este princípio da
independência dos funcionários de organizações in
tergovernamentais é um elemento de importância vi
tal para a credibilidade do sistema multilateral que to
dos nos comprometemos a promover e fortalecer.

Senhor Presidente,

Infelizmente as possibilidades de diálogo e en
tendimento entre Estados membros e o Diretor-Geral
não foram plenamente exploradas e o Conselho Exe
cutivo da OPAO foi convocado para votar a "moção de
não-confiança" que foi apresentada em sua sessão
realizada de 19 a 22 de março. A delegação do Brasil
votou contra a moção, que não alcançou o número de
votos positivos requeridos para sua aprovação. Nós
votamos contra a moção - assim como faremos nova
mente hoje - pelas razões expressas no discurso pro
nunciado perante o Conselho no dia 19 pelo Embai
xador Affonso Massot, Representante Permanente
do Brasil junto a OPAO.

Consideramos que a realização desta Conferên
cia Especial dos Estados Partes da Convenção sobre
a Proibição de Armas Ouímicas, convocada para o
propósito de tomar uma decisão sobre a proposta de
remover de seu cargo o Diretor-Geral de nossa Orga
nização, é um assunto que se relaciona com a credibili
dade da OPAO e dos esforços multilaterais no campo
do desarmamento e da não - proliferação.

Toda essa questão tem sido acompanhada de
muito perto pela imprensa e pela opiniâo pública no
Brasil e se tornou um tema político intensamente dis
cutido no Congresso Nacional brasileiro. Tanto o Se
nado Federal como a Câmara dos Deputados adota
ram declarações muito vigorosas de solidariedade e
apoio ao Embaixador José Maurício Bustani como Di
retor-Gerai da Organização para a Proibição das
Armas Ouímicas.

A posição do Governo brasileiro nesta matéria re
flete a grande importância que sempre conferimos aos
objetivos de assegurar o funcionamento efetivo e con
fiável das organizações internacionais e de preservar o
sistema multilateral como um instrumento fundamental
para assegurar o império da lei nas relações internacio
nais. Nesse contexto, não podemos deixar de chamar
atenção ara o precedente que seria estabelecido se o
mandato do Diretor-Geral da OPAO fosse abruptamen
te terminado nas presentes circunstâncias.

Como mencionei, estamos considerando este
assunto estritamente em suas dimensões multilatera
is; nossa posição de princípio de forma alguma afeta
a qualidade do relacionamento entre o Brasil e outros
membros desta Organização.

Desde que se tornou claro que estava sendo
buscado e reunido o apoio requerido para que esta
reunião se realizasse hoje, o Governo brasileiro ins
truiu suas Embaixadas ao redor do mundo a confir
mar aos governos de todos os Estados Partes da
Convenção que nós não compartilhamos a visão de
que a gestão do Diretor-Geral Bustani tenha sido afe
tada por um desempenho administrativo deficiente, e
tampouco a visão de que ele seja responsável pelos
atuais problemas financeiros da Organização. Acredi
tamos que, com referência às objeções específicas
levantadas sobre seu desempenho, ele deu resposta
apropriada, no exercício de suas responsabilidades
como Diretor-Geral, na sessão de 19 de março do
Conselho Executivo da OPAO, bem como nas cartas
que endereçou aos Chanceleres dos Estados mem
bros em 11 de março e novamente no dia 2 de abril.

Informamos a todos os Estados Partes que o
Governo brasileiro não apoiaria a proposta de convo
car esta Conferência Especial e que, se a Conferên-
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cia se realizasse, o Brasil votaria contra qualquer mo
ção ou projeto de decisão destinado a remover o
Embaixador Bustani de sua posição de Diretor-Geral
da OPAQ, e lhes pedimos que levassem em conta
nossas posições ao avaliar estas questões.

Estamos conscientes de que, de acordo com as
regras aplicáveis, a aprovação de qualquer decisão
substantiva incluindo uma moção de destituição do
Diretor-Geral, exigirá os votos afirmativos de pelo me
nos dois terços dos delegados presentes e votantes.
Os votos a favor ou contra a moção são os únicos que
serão considerados válidos na Conferência; as abs
tenções não serão contadas e para todos os efeitos
práticos podem ser considerados votos em apoio do
projeto de decisão.

Remover o Diretor-Geral da OPAQ - cujo de
sempenho se tem conformado estritamente às dispo
sições da Convenção de Armas Químicas - enviaria
um sinal equivocado sobre como os Estados Partes
pretendem interpretar os princípios básicos da Con
venção. Também poderia afetar as perspectivas para
os progressos que se fazem urgentemente necessári
os no campo do desarmamento, e da não-prolifera
ção de armas químicas e outras armas de destruição
em massa.

Senhor Presidente,
De forma a salvaguardar os princípios que são a

base do apoio que a Organização para a Proibição
das Armas Químicas alcançou o Brasil votará contra
qualquer proposta destinada a remover o Embaixador
José Maurício 8ustani do cargo de Diretor-Geral - e
espera contar com o apoio dos membros da OPAQ.

O SR. ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aproveito este horário do Pequeno Expediente para fa
zer um breve relato extremamente importante para o
País e para nós, que somos do Rio Grande do Sul e tra
balhamos a questão habitacional do nosso Estado.

No último dia 17, representando a Comissão de
Desenvolvimento Urbano e Interior e designados pelo
seu Presidente, Deputado Rubens Furlan, juntamente
com os Deputados Djalma Paes, Maria do Carmo
Lara, Iara Bernardi e Socorro Gomes, tivemos reunião
com representantes da Caixa Econômica Federal, da
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano, do
Governo Federal, do Movimento Nacional de Luta pela
Moradia, da União Nacional por Moradia Popular e de
outras entidades que representam a sociedade civil or
ganizada, para discutir a implementação de uma políti
ca nacional de habitação para o nosso País.

Sr. Presidente, em 1992, quando o então Depu
tado Federal Ibsen Pinheiro era Presidente desta

Casa, nós, do Movimento Nacional de Luta pela Mo
radia, entregamos à Câmara dos Deputados um pro
jeto de iniciativa popular que cria o Conselho Nacional
da Habitação e o Fundo Nacional da Habitação. Para
tanto, colhemos 1 milhão e 200 mil assinaturas em
todo o Brasil. Infelizmente, até agora, passados dez
anos, esse projeto não concluiu sua tramitação, mas
hoje há disposição muito grande do Governo Federal
e dos Deputados desta Casa no sentido de que ele
venha o mais rapidamente possível a plenário, a fim
de que seja elaborada uma política de habitação para
o País. Tal disposição é de muita importância, vez que
hoje, no Brasil, mais de 7 milhões de famílias não pos
suem casa própria, sendo que cerca de 82% delas
ganham até cinco salários mínimos. Não temos uma
política de habitação dirigida a essa camada da popu
lação - o único sistema habitacional que tínhamos
era o BNH, que foi extinto - e necessitamos elaborar
com urgência um sistema nacional de habitação para
atender a famílias de baixa renda.

Na nossa concepção, e por toda a luta que de
senvolvemos no nosso Estado, nos últimos dez a
quinze anos, é extremamente importante que essa
população seja atendida. Se resolvermos o problema
da falta de habitação popular neste País, com certeza
vamos ter menos problemas na área da saúde e, por
tanto, investiremos menos no tratamento da doença.
Com a moradia, teremos saneamento básico, condi
ção mínima de sobrevivência para essa população e
também menos problemas de violência.

Na nossa visão, é urgente a construção de nova
política habitacional no Brasil. Não é possível que em
um país com 7 milhões de famílias sem moradia po
pular dependamos única e exclusivamente do siste
ma financeiro público e privado. A população de baixa
renda nunca terá acesso à moradia, se depender do
sistema financeiro. Portanto, achamos extremamente
importante que esta Casa se debruce sobre o projeto
do Fundo Nacional de Habitação, a fim de que possa
mos avançar de forma rápida para sua constituição.

Além disso, Sr. Presidente, duas medidas provi
sórias estão em processo de elaboração pelo Gover
no Federal. Uma delas cria o Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Social - PSH .

Nós, Deputados Federais, principalmente os da
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, pre
cisamos desengavetar essas duas medidas provisóri
as, a fim de que sejam mandadas para a Câmara Fe
deral, aqui sejam aprovadas e, a partir daí, seja cons
truído o sistema nacional de habitação.

Digo isso, Sr. Presidente, porque, se forem apro
vadas as duas MPs e se for criado o Conselho Nacio-



Até quando, Sr. Presidente?

Muito obrigado pela atenção.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os interesses do norte, noroeste e cen
tro-norte fluminense, regiões que tenho a honra de re
presentar no Congresso Nacional ao longo destes
dois mandatos, determinam meu compromisso parla
mentar, por entender que defender o interior do Esta
do do Rio de Janeiro é contribuir para o resgate da
dignidade de seu povo.

Não que esta constatação, Sr. Presidente, re
presente meu afastamento das questões de relevo
para o cenário nacional, que exigem e de mim obtêm
o devido respeito na análise e no voto nesta honrada
Casa de Leis. Mas trago comigo, todos os dias para
este plenário, os olhos marcados pelas imagens de
minha terra e a lembrança vívida na mente, a certeza
de que minha presença no Congresso Nacional se
deve às expectativas de pessoas simples que busco
atender com meu mandato.

Tendo isto posto, é que venho expor minha sa
tisfação com os contatos mantidos recentemente com
o Ministro dos Transportes, Sr. Alderico Jefferson da
Silva Lima, quando apresentei a S.Exa. questiona
mentos sobre o processo de construção de nova pon
te sobre o Rio Paraíba do Sul, com variante na rodo
via federal BR-1 01, no trecho em que corta a cidade
fluminense de Campos dos Goytacazes.

A construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba
do Sul, em Campos, se faz premente, em face, princi
palmente, de estarmos nos referindo a um dos pontos
mais movimentados do corredor leste da BR-1 01 , em
que toda ligação entre as Regiões Sudeste e Nordes
te passa por uma ponte, a General Dutra, concluida
em 1949, e que se encontra em completo estado de
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nal de Habitação, teremos legislação federal que pos- Ihões de reais. Não seria o caso de parcela significati-
sibilitará a implementação de política nacional de ha- va desses recursos retornar ao social, à cidadania, da
bitação que resgate a dignidade, o sonho e a espe- qual foi arrancada com brutalidade? Não, não é o
rança de milhares de cidadãos deste País, que não caso. Infelizmente não é. O Governo, sem qualquer
têm acesso à moradia popular. consulta ao povo, assumiu compromissos com o FMI,

Muito obrigado. precisa gerar mais superávits primários, gastar me-
O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS _ AL. nos, exportar mais. Há uma série de providências

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. que, se bem examinadas, acabam por levar à deterio-
Deputados, como ocorre todos os anos, aí estão as ração da infra-estrutura do País e de seu tecido social.

Infelizmente, o que a Câmara aprovou foi o segurochuvas, e com elas aquele horror de desabamentos,
estradas destruídas e dezenas de mortes. E os repór- para garantir o capitalismo de risco para as empresas

distribuidoras de energia no País.teres fazem questão de mostrar que cenas asseme-
lhadas haviam sido exibidas ano após ano. São de- É um Governo que não tem como discutir de for-
sastres já anunciados. ma soberana com esses grandes bancos e os interes

ses internacionais.A cada dia a televisão exibe cenas constrange-
doras de pessoas que madrugam nas portas dos hos
pitais enfrentando horas e horas de filas imensas e
nem sempre conseguem atendimento. Quando con
seguem, não têm como adquirir os remédios receita
dos, tendo em vista o seu custo insuportável para a
maioria esmagadora de nossa gente.

Em Maceió, Capital do meu Estado, desafio
qualquer cidadão - trabalhador ou que faz parte da
maioria desempregada - a conseguirfazer exame de
ultra-sonografia ou de raio X. Essa é a realidade dos
postos do SUS espalhados por Municípios brasilei
ros, salvo raras exceções.

Estudos realizados pela Fundação Getúlio Var
gas - instituição governamental - comprovam que
mais de 20 milhões de brasileiros estão abaixo da li
nha da miséria. Passam fome.

Em Alagoas, por exemplo, 53% da população é
formada por excluídos. E, pasmem, desses 53%, a
metade é de jovens entre 15 e 22 anos. Essa é a reali
dade do povo brasileiro, que o Governo procura es
quecer.

Longas e seguidas reportagens veiculadas num
noticiário nacional exibiram o estado de nossas estra
das de rodagem de sul a norte do País. Há pontes
derruídas, buracos imensos, ameaças de desastre de
toda ordem, abandono e insegurança. Isso em um
país que tem cerca de 80% das riquezas aqui produ
zidas transportadas por caminhões, ou seja, por es
sas mesmas estradas deterioradas.

O Governo sabe disso? É claro que sabe!
Embora se fechem nos desvãos de seus gabinetes
atapetados, não é possível às autoridades deixar de
viajar pelo País e ver com os próprios olhos essa tra
gédia cotidiana que envergonha a todos nós.

Mas a arrecadação de impostos, ano passado,
bateu todos os recordes, ultrapassando os 200 bi-
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defasagem, pela elevada demanda a que não pode colaboradores diretos, para manter, ampliar e alterar
atender e por suas condições de operação. a estrutura existente.

Em diferentes momentos me pronunciei, do alto Ao concluir esta exposição, reafirmo meu com-
desta tribuna, sobre a necessidade de investimentos promisso de brigar pelos interesses do norte, noroes-
maciços na BR-101, cobrando efetiva posição do Go- te e centro-norte fluminense, assegurando seus direi-
vemo Federal, no sentido de se recuperar a referida ro- tos, brigando ainda pelo início, ainda neste ano, das
dovia, tendo, ainda, de igual maneira, levantado a minha obras da nova ponte na BR-1 01, sobre o Rio Paraíba
voz para defender a inclusão, no projeto em andamento, do Sul, no trecho em que esta corta o Município de
da construção de nova ponte que atendesse melhor ao Campos dos Goytacazes.
volume de tráfego de veículos hoje existente. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e

Levamos ao Ministro Alderico Jefferson a nossa Srs. Deputados.
preocupação de que não se perca a oportunidade ím- O SR. POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS.
par, qual seja, de se atender a uma demanda de or- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
dem nacional, em um cenário que a nós muito nos pa- Deputados, ilustre Deputado Alceu Collares que me
rece favorável, na medida em que existe um processo dá a honra de me ouvir neste momento, no Brasil não
licitatório iniciado e concluído, acompanhado de to- há seguro agrícola. O que existe é o seguro de crédi-
dos os estudos necessários, ao mesmo tempo em to, ou seja, o agricultor vai ao banco e, ao financiar
que os recursos para a fase inicial do projeto foram sua lavoura, faz um seguro por conta do crédito que
devidamente alocados junto ao Orçamento da União pegou. Não vingando a colheita e, conseqüentemen-
para o exercício deste ano. te, não tendo o agricultor condições de pagar o finan-

A audiência nos permitiu acatar importantes es- ciamento, o chamado seguro PROAGRO banca a
clarecimentos e sugestões do Ministro Alderico Jef- parte que o banco tem a receber. Portanto, é seguro
ferson, ao mesmo tempo em que nos forneceu novo de crédito.
fôlego nessa empreitada, no momento em que todas Digo isso para comemorar, juntamente com ou-
as condições técnicas se encontram equacionadas, tros Parlamentares que integram comigo a Comissão
com definição de projeto para obra da variante e da de Agricultura e Política Rural da Câmara Federal, a
ponte, com a conclusão do processo licitatório e com aprovação, por unanimidade, de projeto de lei de mi-
destinação de recursos. nha autoria criando o seguro de produção, que nada

Entendemos que o Governo Federal tem inte- mais é do ~ue a proposta que apr~sentei há m.ais de
resse por esse projeto, que integra, inclusive, o Plano um ano, cUJo Relator, o D~putado Drlceu Sperafr?o, do
Plurianual em exercício, em que se prevê ainda inves- PTB do Estado do Parana, exarou parecer favoravel.
timentos para duplicação da rodovia BR-1 01, no tre - O que pretendo com esse projeto? Dar à produ-
cho entre os Municípios de Rio Bonito e Campos dos ção primária exatamente a segurança de que precisa
Goytacazes. Tendo esta compreensão, iremos refor- para continuar produzindo grãos.
çar nossas cobranças para dar celeridade a essa Esse seguro deve funcionar da seguinte forma:
obra, que irá apoiar o processo de desenvolvimento o agricultor segura sua lavoura independentemente
nacional, com a revitalização de um dos maiores cor- de ela ser ou não financiada.
redores de escoamento de cargas do País. Se for financiada, o seguro garantirá a desone-

Não nos iremos afastar dessa luta em relação à ração do pagamento do financiamento. Mas a parte
nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, na BR-101, que o agricultor investiu de recurso próprio tem que
em Campos dos Goytacazes, até porque sabemos estar assegurada, porque é investimento dele, é di-
que, apesar de possíveis contingências de ordem fi- nheiro que investiu na terra.
nanceira, tem o Presidente Fernando Henrique Car- Hoje, Sr. Presidente, desculpe-me dizer, tem se-
doso se mostrado sensível à implementação de políti- guro para perna, rosto de mulher bonita, jogador de
cas públicas em transportes, objetivando reforçar a futebol, carro, moto, bicicleta, casa, mas não tem para
infra-estrutura nessa área. a agricultura. Por quê?

Entendemos, sobremaneira, ser o atual Gover- Porque é de alto risco a atividade agrícola. É tão
no Federal refém de ampla malha rodoviária, que de- arriscada que é preciso implorar chuva para São Pe-
manda recursos infindáveis para sua conservação, dro; torcer para que chova para preparar a terra; que
exigindo proporcionais esforços administrativos do pare de chover para plantar; que chova para nascer;
Presidente Fernando Henrique Cardoso e por seus que pare de chover para crescer; que chova no flores-



No Brasil, a única garantia do agricultor é a
não-garantia. A cada ano, o Governo diz que haverá
colheita de 100 milhões de toneladas de grãos. Como
haverá essa colheita se ele não ofereceu condições
para o plantio? A única ajuda do Governo para a agri
cultura é o financiamento, cujos recursos quer de vol
ta com juros e correção monetária.

Queremos que o Governo invista na agricultura,
dê proteção, apoio e seguro ao agricultor, a fim de que
ele tenha a coragem necessária para lançar semen
tes ao solo, produzir alimentos, sem medo da falên
cia, sem medo de perder a oportunidade de, todos os
anos, renovar sua produção primária.

Portanto, está aí a oportunidade de esta Casa
aprovar, definitivamente, neste ano, mais tardar no pró
ximo, o seguro agrícola, transformando-o em lei e dan
do a proteção de que tanto necessita a agricultura.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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cer; que pare de chover para colher; e, depois, é preci- O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pronuncia o
$O torcer para ter preço de venda. Então, trata-se de seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
uma atividade de risco, e, conseqüentemente, nenhu- putados, há dois anos, no dia 22 de abril de 2000,
ma seguradora quer segurar a agricultura neste País. quando se rememoravam os 500 anos de História do

Portanto, a proposta que apresentei cria o seguro Brasil, negros, índios e populares foram covardemen-
agrícola e também empresa pública de seguro agríco- te atacados pela polícia em Porto Seguro/Cabrália.
la, ou seja, haverá o seguro e a seguradora. Essa se- Muita gente saiu ferida, muitos foram presos, milhares
guradora será pública e federal e terá um fundo forma- ficaram retidos na cidade vizinha, Eunápolis. Toda a
do por recursos do orçamento público federal e pelo gente estava desarmada, mas mesmo assim viram o
pagamento do prêmio do seguro. Como resultado prá- seu direito de manifestação negado. A indignação foi
tico, havendo seca - como ocorreu neste ano no Rio indescritível, pois todos haviam sonhado durante mui-
Grande do Sul e sempre há na Bahia, no Maranhão, no to tempo com aquele momento e se viram repentina-
Ceará - ou chuvas exageradas, intempéries c1imáti- mente privados até do direito básico de locomoção!
cas, geadas extemporâneas, granizo, vendaval, tem- Apesar de tudo, duas passeatas foram iniciadas.
poral não será necessário que o agricultor, o "Iavourei- Negros e populares, saídos do Quilombo dos Palma-
ro", o plantador ou o sindicato corram atrás de políticos res, acampamento instalado nas vizinhanças de Co-
(Vereadores, Prefeitos, Deputados Estaduais e Fede- roa Vermelha, foram se juntar aos índios reunidos no
rais ou Ministros) para pedir uma migalha em função local da "Conferência Indígena". Eles sofreram o pri-
da seca. Eles terão a garantia do seguro que os prote- meiro ataque ao passarem pelo Rio Mutari, aquele
gerá das intempéries da natureza. mesmo que foi atravessado por Cabral em 1500.

Nós, políticos, podemos realizar esse trabalho Cerca de 140 manifestantes foram presos, mas
com seriedade. Apresentamos proposta nesse senti- os que conseguiram escapar - felizmente a grande
do, aprovada por unanimidade na Comissão de Agri- maioria - não desistiram. Ao contrário, escondidos
cultura e Política Rural. nas casas e estabelecimentos comerciais da principal

Foi criada uma Subcomissão Permanente da rua de Coroa Vermelha, aguardaram a passagem dos
Comissão de Agricultura e Política Rural para avaliar índios e engrossaram as fileiras da marcha a Porto
a questão do seguro agrícola. Espero que, com isso, Seguro, acertada na véspera. Ao perceber isso, a po-
possamos avançar rapidamente, de tal maneira que, licia entrou em ação; foram essas as principais ima-
no próximo ano, vejamos funcionar o seguro agrícola gens divulgadas no Brasil e no mundo. A manhã esta-
no País, a exemplo dos Estados Unidos e de países va quase no final, os repórteres já se faziam presen-
da Europa, onde o agricultor recebe para plantar, re- tes atraídos pelo eco da primeira batalha.
cebe pelo que colhe e tem preço para os seus produ- Foi um momento importante na história do Bra-
tos. sil, pois pela primeira vez o apartheid à brasileira 

uma "obra-prima" de dissimulação - ficou inteiramen
te nu. Agora ninguém pode mais se deixar enganar,
tudo ficou muito evidente! O Governo pretendeu cele
brar a lusitanidade e não a brasilidade. Ou seja, o Go
verno preferiu festejar o colonizador, como era de se
esperar. O povo - o espírito e a razão de ser de uma
nação - foi considerado intruso. O mundo inteiro viu a
maneira com que este foi tratado: com bombas de gás
lacrimogênio, com balas de borracha, com cassete
tes, com prisões e detenções arbitrárias; isto no mo
mento em que se devia primar pela coesão nacional.

O mundo conheceu de forma cristalina o que
nós já sabíamos há muito tempo: o Brasil é um país
dividido, onde os vencidos de ontem são os excluídos
de hoje; onde a minoria branca que desgoverna o
País há 500 anos, continua a explorar a maioria ne
gro-mestiça (descendentes de índios e negros); onde
o apartheid visível a olho nu e pelas estatísticas é tra
tado com desigualdade social, ou seja, de classe.
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Para citar apenas um exemplo, a revista britânica The relho do Estado no sentido de consolidá-Ias como políti-
Economist se referiu ao acontecimento como uma cas públicas. Ou seja, é necessária a universalização
'batalha não-terminada do Brasil pela democracia ra- dessas medidas, de modo a que se constituam num
cial". Como vemos, o alcance do acontecimento foi verdadeiro esforço de mobilização nacional.
apreendido em toda a sua inteireza. O Brasil nunca alcançará a plenitude de um

Ao se juntar aos índios, negros e populares de- Estado Nacional Moderno sem realizar essa obra
sarmaram o esquema montado pelo Governo, que imensa de regeneração do seu tecido social. As medi-
pretendia reeditar o falso "encontro" de 1500. Eles, de das práticas, especificamente voltadas para a melho-
fato, garantiram a vitória, pois os índios, isolados, tal- ria das condições de vida de negros e índios, devem
vez não pudessem frear o assédio das autoridades ser acompanhadas de uma mudança no campo das
que queria vê-los ao seu lado para efeito de manipu- mentalidades.
lação da História. Foi como se Zumbi tivesse apareci- Sem garantir a todos a igualdade de oportunida-
do para lembrar a "raça esquecida". A polícia, que já des, o Brasil corre o risco de se perpetuar como um
vinha cercando o Quilombo dos Palmares desde a Estado colonial, discriminador e fomentador do racismo
véspera, não titubeou. E a fábula das três raças har- e do apartheid. É contra isto que lutamos. É por acredi-
moniosamente formadoras caiu por terra. tar nas potencialidades deste grande País que almeja-

o restante todos conhecem. O povo impediu mos vê-lo coeso, reintegrado na posse de si mesmo.
que o Brasil fosse desmoralizado - a imagem de um Eu gostaria de assinalar ainda que o 22 de abril
país sem identidade, sem respeito por si mesmo, não deve ser lembrado como o Dia Nacional da Resistên-
foi a dominante. O Governo pagou o mico sozinho, in- cia Indígena, Negra e Popular. Este seria o verdadeiro
c1usive o da nau que não navegou (o lado cômico da Dia do índio, e do povo brasileiro - data em que o País
tragédia). O que ficou claro é que o Brasil é governado disse não aos colonizadores, reescrevendo sua histó-
por impostores! Melhor dizendo, desgovernado. Há ria. Associada à memória dos mortos em Eldorado
500 anos. dos Carajás e à memória de Galdino Pataxó, barbara-

Senhoras e senhores, é preciso ter em mente a mente imolado em Brasília, a data consolida abril
gravidade da situação, mesmo sabendo que o acon- como um mês de luta e de manifestações, como
tecimento, estando ainda tão próximo, é de difícil data-referência da ruptura na história do Brasil.
compreensão. Eu gostaria também de lembrar que a antropólo-

Como já tive ocasião de lembrar em pronuncia- ga Celene Fonseca, militante do movimento Brasil:
mentos anteriores, nós estamos vivendo um momento Outros 500 - Resistência Indígena, Negra e Popular,
de ruptura na história do Brasil. Processos intelectuais condenada em processo judicial de evidente funda-
estão se completando na mente dos brasileiros que vi- mentação política, aguarda, há quase dois anos, que
ram aquelas cenas e, quando tudo se encaixar, quan- o processo seja remetido a instância superior.
do a perplexidade ceder lugar ao conhecimento, o Bra- Era o que tinha a dizer.
sil poderá passar por séria convulsão, algo jamais vis- O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun-
to. Forças colossais, represadas durante séculos, es- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
tão se movendo; elas demandam sua liberação. Nosso Srs. Deputados, venho à tribuna hoje para discorrer
dever, como representantes do povo, é propor medi- sobre o Núcleo de Atividades Múltiplas - NAM, im-
das que apontem para uma saída pacífica. plantado na UNIGRAN - Universidade da Grande

Alguma coisa mudou depois da Batalha dos 500 Dourados, e lembrar o Dia do índio, comemorado na
Anos, mas é muito pouco ainda. A questão racial pas- sexta-feira, 19 de abril.
sou a ser colocada em foco por um número crescente Combinando projetos de extensões diferentes,
de pessoas, especialmente na 111 Conferência Mundi- porém com o mesmo objetivo de prestar assistência às
ai contra o Racismo realizada em Durban, na África comunidades indígenas, diversos cursos da
do Sul, em setembro de 2001, que veio logo a seguir. UNIGRAN e da ONG Amigos do índio, com o apoio de
O princípio de discriminação positiva, como forma de empresas, pessoas físicas e de Rotary Clubes de Dou-
superar desigualdades, já embutido na Constituição rados, estão proporcionando atividades educativas e
de 1988, foi agora estendido aos negros e índios. profissionalizantes, lúdicas e de lazer às crianças, jo-

Dentro desse espírito, algumas medidas governa- vens e mães índios no Núcleo de Atividades Múltiplas
mentais foram tomadas, mas elas se configuram mais da UNIGRAN, na reserva indígena de Dourados.
como iniciativas isoladas, sem efeitos práticos significa- Dessa forma, O Núcleo está se tornando um
tivos. É necessário um real engajamento de todo o apa- centro de referência para as comunidades das aldei-
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as bororó e jaguapiru. Em março, foram 300 partici
pantes e, no sábado passado, já passavam de 400
crianças e adultos de todas as etnias.

No meu Estado, Mato Grosso do Sul, está locali
zada a segunda maior população indígena do País. No
Brasil, os índios somam 0,2% de toda a população,
pertencentes a 215 nações. Apenas na cidade de Dou
rados vivem cerca de 9 mil índios, sendo conhecida
como a mais populosa reserva indígena do Brasil.

O Dia do índio, mais do que uma data comemo
rativa, nos faz relembrar a histórica luta de resistência
dos povos indígenas e, ainda, que podemos também
aprender as culturas indígenas, como, por exemplo, o
sentido comunitário da vida, a valorização da terra
como fonte de recursos para a sobrevivência humana
e o estilo de vida solidária.

O Programa A UNIGRAN Vai à Comunidade
tem por objetivo oportunizar a prática de esportes,
oferecer momentos de lazer e, assim, proporcionar
qualidade de vida melhor aos índios.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, mais
do que ensinar, temos que aprender; temos de acredi
tar que é possível uma terra sem males, como diz o
lema da Campana da Fraternidade deste ano, para
que possamos todos viver em fraternidade e haver a
valorização de todos os povos.

Sr. Presidente, peço a divulgação de meu pro
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pronun
cia o seguinte discurso.) - O Jornal de Santa Catari
na, em sua edição de hoje, por meio de matéria assi
nada pela jornalista Giovana Kindlein, informa que, a
partir da segunda quinzena de setembro, deverão en
trar em operação mais dois campos de exploração de
petróleo da PETROBRAS no litoral de Santa Catarina.

Independentemente da indiscutível importância
econômica do empreendimento para a região Sul, o
início das atividades dos dois campos servirá, sem
dúvida, para reforçar o argumento que governantes e
lideranças políticas do Estado vem sustentando no
sentido de evitar que a unidade de negócios da
PETROBRAS sediada em Itajaí venha a perder sua
autonomia, transformando-se em mera sucursal da
unidade do Rio de Janeiro.

Cabe lembrar que durante o período em que
está trabalhando em Santa Catarina, a PETROBRAS
realizou investimento superior a 5 milhões de reais
em projetos sociais, culturais e ambientais na região.

Ontem à tarde, a PETROBRAS apresentou, na
Câmara Municipal de Itajai, os detalhes do projeto de

implantação dos campos denominados Coral e Estre
la do Mar, localizados no litoral centro-norte do Esta
do. Naquela oportunidade, o gerente-geral da unida
de de negócios da estatal em Itajaí, Luiz Amaury Re
diguiere, antecipou os dados que serão apresentados
em audiência pública prevista para o início de junho, a
ser marcada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambien
te e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Segundo a reportagem, Sr. Presidente, o inves
timento previsto pela estatal na operacionalização
dos dois campos chega a 100 milhões de dólares e,
de acordo com a PETROBRAS, quando eles chega
rem ao pico de exploração, provavelmente em 2004,
deverão ser produzidos 20 mil barris/dia nos quatro
poços de petróleo.

Estimativas da companhia dão conta que os três
poços do Campo de Coral começam a produção em
setembro e, um ano depois, deverá entrar em opera
ção o poço de Estrela do Mar.

Os projetos estão sendo desenvolvidos pelo
consórcio formado pela PETROBRAS, que detém
35% do negócio; Construtora Queiroz Galvão, que
tem 30%; Coplex, com 27,5%, e a Starfish, com 7,5%.

Para nós que temos defendido a integridade do
ecossistema do litoral catarinense, luta consubstanci
ada nas constantes denúncias sobre a ocorrência de
pesca predatória na região, é também auspiciosa a
informação de que, segundo o gerente da estatal, são
mínimas as conseqüências de um derramamento de
óleo na área da plataforma semi-submersível SS11
Atlantic Zephyr. Segundo Luiz Rediguiere, a probabili
dade de uma mancha provocada por 20 mil barris
chegar a 80 quilômetros da costa brasileira é de 5%.
O Campo de Coral está localizado cinco quilômetros
ao norte do Campo de Caravela, cujos poços ficam a
180 quilômetros da costa de Navegantes.

Para concluir, vale salientar que, de acordo com
a delimitação feita pelo IBGE - Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, os dois campos de petróleo
são de abrangência do norte do Paraná, cabendo os
royalties da exploração aos Municípios de Paranaguá,
Matinhos e Pontal do Paraná, no Estado do Paraná

Essa, porém, é outra batalha em que estamos
empenhados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
uma vez que tramita no Supremo Tribunal Federal,
ação movida pelo Estado de Santa Catarina contra o
IBGE, reclamando a modificação do traçado, visando
transferir para Santa Catarina os benefício inerentes
à exploração de petróleo em seu litoral.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o atual modelo de agricultura
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praticado no País é insustentável para a grande maio
ria dos agricultores do sul do Brasil.

Estamos atravessando um dos piores momen
tos. A situação se agrava devido à grande debilidade
das políticas públicas para o setor. Se considerarmos
as últimas safras e a grande quantidade de agriculto
res atingidos por problemas estruturais, poderemos
nitidamente verificar qual o percentual de perdas que
obtivemos e a descapitalização dos agricultores fami
liares. Devemos considerar também que os agriculto
res atravessam uma das piores crises de todos os
tempos, devido principalmente à estiagem que afeta
grande parte da Região Sul.

Estima-se que cerca de 78 Municípios do gran
de oeste catarinense encontram-se em estado de
emergência. No Rio Grande do Sul, a situação tam
bém é grave, com um número ainda maior de Municí
pios atingidos, chegando a cerca de 150 Municípios
em estado de emergência.

Os principais problemas verificados na região
são principalmente a falta de água nas propriedades
e também a grande quantidade de perda da produ
ção, devido à falta de chuva e à intensidade do sol. As
estimativas de perdas ainda estão sendo levantadas
pela Defesa Civil. No entanto, devem ultrapassar 50%
da produção de milho, mais de 70% da produção de
feijão e algo em torno de 20% da produção de leite. O
número de famílias atingidas deve chegar próximo de
400 famílias - número este que poderá aumentar,
caso a situação perdure por mais tempo.

As perdas variam de um local para outro, pois
em alguns locais aconteceram algumas precipitações
que, embora fracas, amenizaram a estiagem.

Outro agravante para os agricultores diz respei
to ao plantio da safrinha, já que normalmente ela é
plantada no mês de janeiro. Caso não chova suficien
temente até o final de janeiro, a safrinha também já
estará comprometida. Porém, grande parte dos recur
sos obtidos com a venda dessa produção será usada
para o pagamento dos créditos obtidos na época do
plantio.

Os prejuízos constatados nesta safra estão inti
mamente ligados à forma de agricultura que estamos
praticando. A produção é concentrada e os progra
mas de preservação ambiental são insuficientes. De
vemos considerar também que os maiores problemas
serão sentidos pelos agricultores na hora de honrar
com seus débitos obtidos para o plantio da safra.

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul - FETRAF-SuVCUT propõe:
total anistia da parcela do crédito de investimento re
ferente a 2002 para os agricultores atingidos que resi-

dem em Municípios que decretaram estado de emer
gência e que comprovem a perda em levantamentos
realizados pelos órgãos competentes do Estado; total
anistia do crédito de custeio de lavoura para os agri
cultores que residem no território de abrangência dos
Municípios que decretaram estado de emergência e
que comprovem a perda com a estiagem nos levanta
mentos realizados pelos órgãos competentes; forma
ção de seguro renda, no valor de até R$ 2.400,00 por
família, para a safra 2002, como programa governa
mental para garantir a sustentação das propriedades
e continuidade da produção dos agricultores familia
res atingidos pela estiagem.

Já o Fórum Parlamentar Catarinense esteve em
reunião no dia 17 de abril de 2002 e elaborou medi
das e proposições a partir de sugestões de seus
membros, da Assembléia Legislativa, da Secretaria
de Agricultura, dos Prefeitos e representantes dos
agricultores, conforme se segue:

Medidas Reivindicadas:

1 - Ministério do Desenvolvimento Agrário:

1.1 - PRONAF - Prorrogação das dívidas da Li
nha PRONAF (custeio e investimento). Generalizar
benefício a toda região atingida. Assegurar o benefí
cio do "bônus" de adimplência, mesmo para parcelas
em atraso.

1.2 - Crédito de manutenção - Disponibilizar
crédito de manutenção para as famílias cadastradas
na região da estiagem (mais ou menos 40 mil famíli
as). Esse financiamento será de 2 mil reais por famí
lia, sem juros, com prazo de oito anos, sendo três
anos de carência. Assegurar benefício do rebate de
30% como prêmio de adimplência.

1.2.1 - Valor necessário - Considerando o ca
dastramento de mais de 40 mil famílias, será neces
sário alocar 80 milhões de reais.

2 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento:

2.1 - Crédito rural- Prorrogação das dívidas de
custeio e investimento dos mutuários estabelecidos
na região reconhecida como área atingida pela estia
gem. Pela orientação do MCR, a garantia da prorro
gação se dá pela análise de caso a caso.

2.1.1 - Generalizar medida de prorrogação 
Não se justifica que o produtor que reconhecidamen
te tem perdas submeta-se a processos burocráticos e
que demanda tempo e despesas adicionais.

2.1.2 - Limite de crédito - Os produtores mutuá
rios que tiveram suas dívidas prorrogadas não devem
ter limite de crédito reduzido para novos financiamen
tos. A redução de crédito futuro na proporção do valor
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prorrogado comprometerá a atividade e a própria res
tituição do valor prorrogado.

2.2 - Seguro produção - Agilizar, no âmbito do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o instrumento de seguro produção. É uma medida in
dispensável para evitar a repetição da situação eco
nâmica social que agora se registra entre os peque
nos produtores rurais.

2.3 - Abastecimento de milho - Com a redução
da safra, em face da estiagem e do incremento do uso
do milho na ração de aves e suínos, é necessário su
prir a região com o produto para evitar as distorções
que podem ocorrer no mercado. A suinocultura e a
avicultura experimentam crise de renda, apesar das
exportações. É preciso evitar que a crise de renda
possa se agravar pela elevação desproporcional do
preço da ração utilizada nos criatórios.

2.4 - Reposição dos financiamentos de semen
tes - O cultivo de milho foi realizado com o forneci
mento de sementes no programa da Secretaria de
Desenvolvimento Rural e da Agricultura - SDRA (tro
ca-troca). Sem o resultado da colheita, em alguns ca
sos com quebra de 100%, os produtores necessitam
de auxílio financeiro para pagamento da parcela não
subvencionada pelo Governo do Estado.

2.4.1 - Valor - O valor da semente financiada
nas condições atuais é de 12 milhões de reais.

2.5 - Apoio financeiro às Prefeituras Municipais
- Das Prefeituras Municipais estão sendo exigidas
providências diárias de auxílio (socorro) aos agricul
tores atingidos, em diversas modalidades, que vão
desde mobilização de equipamentos para disponibili
zação e transporte de água, complementando ação
da Defesa Civil. Além disso, naquela região todas as
Prefeituras estão envolvidas com obras de infra-es
trutura decorrentes da expansão da produção de
aves e suínos.

2.5.1 - Valor - O valor recomendado é de 12 mi
lhões de reais, sendo que o benefício será estendido
a oitenta Prefeituras da região atingida.

3 - Ministério da Integração Nacional:
3.1 - Bolsa Estiagem - A Bolsa Estiagem, anun

ciada pelo Ministério da Integração Nacional em jane
iro passado e ainda não disponibilizada, deve benefi
ciar 42.9 mil famílias cadastradas no programa.3.1.1
- Valor - O valor a ser aprovado por medida provisó
ria, tendo em vista o caráter de urgência, é de 5 mi
lhões de reais.

3.2 - Defesa Civil- A Defesa Civil, no Estado de
Santa Catarina, prepara-se para a perfuração de po
ços artesianos na região atingida pela estiagem. Ne-

cessita também implementar, de imediato, a contrata
ção de equipamentos para o transporte de água.

3.2.1 - Poços - O valor necessário para perfura
ção e instalação de quatro poços por Município atingi
do pela estiagem demanda 12 milhões de reais.

3.2.2 - Transporte de água - A contratação de
equipamentos demanda 800 mil reais. Esse recurso
necessita ser disponibilizado de imediato.

3.3 - Inventário de águas - Em face de agrava
mento da falta de água naquela região e consideran
do a rápida expansão das atividades de produção de
aves e suínos, é urgente o conhecimento sobre as
condições e o comportamento dos mananciais de
água naquela região.

3.3.1 - Valor - Para a execução dessa atividade,
pelo próprio Ministério, é necessário alocar 5 milhões
de reais.

3.4 - Indenização de eventos na área da Defesa
Civil- Está pendente no Ministério da Integração Na
cional a indenização no valor de 10 milhões de reais
para Prefeituras que contabilizam perdas em eventos
climáticos adversos anteriores (inclusive cheias). Os
Municípios da região agora atingida pela estiagem
têm necessidade extrema das liberações desses re
cursos.

3.5 - Programa de captação de água - Desen
volver ações com vistas a prover aquela região com
um sistema de captação de água das chuvas para o
armazenamento em cisternas. Também realizar
ações para o desenvolvimento de tecnologias, visan
do ao tratamento de água de pequenos mananciais.

3.6 - Poços profundos - A região atingida pela
estiagem está sobre a reserva do Guarani (Botocatu).
A alimentação estratégica com água, nas situações
mais extremas, pode ser feita com essa reserva.

3.6.1 - Proposta - Perfurar quatro poços na re
gião, estrategicamente distribuídos, para evitar a situ
ação extrema de desabastecimento.

3.6.2 - Valor - Os poços sugeridos exigem in
vestimento de 8 milhões de reais.

3.7- Mesoregião - Emenda do OGU/2001 des
tinou 6,8 milhões de reais (parcela Santa Catarina)
para a região agora atingida pela estiagem.

3.7.1 - Liberar recursos correspondentes que
estão destinados a programas coordenados pelos
Prefeitos Municipais.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, o bombardeio de informações do Go
verno FHC, que tenta passar a idéia de "oito anos de
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~/2001 Famílias assentadas Área em b-ª.

Dados do
Governo FHC 542.359 19.852434

INCRA 404.896 17.485.690

Diferença 137.463 2.366744

Para exemplificar esse quadro de manipula
ções, basta ver o caso do Pará, dados do INCRA, em
que, das anunciadas 2.415 famílias assentadas em
2001 , de fato apenas 382 poderiam ser tecnicamente
consideradas assentadas! Ou seja, menos de 16% do
propagandeado.

Para se ter uma idéia da manipulação do Gover
no com os dados da reforma agrária, podemos, a par
tir dos estudos feitos com dados do INCRA, saber que
o Governo FHC inclui nos dados de 1995 a 2001 famí
lias a'8sentadas que tiveram sua situação fundiária re
gularizada e que já estavam alocadas na área, inclu
sive sendo contadas pelo INCRA como já assenta
das. Essas manobras aumentaram, no período, o nú
mero de famílias em 275.028. Desse modo o número
efetivo de assentados é de 267.331 famílias. Portanto,
49% do anunciado.

Para quem tem interesse no estudo completo,
os dados estão disponíveis na página do PT na Câ
mara (http://www.pt.org.br).

Por fim, é necessário dar um basta a mais essa
fraude do Governo FHC, que com esse procedimento
pode ser processado por falsidade ideológica e pro
paganda enganosa, ressaltando, além disso, que tem
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realizações", neste ano eleitoral, não resiste a investi- usado essas mentiras para tentar emplacar seu can-
gação séria. didato Serra nas eleições presidenciais.

As matérias da Folha de S. Paulo e o trabalho Esses são dados de reforma agrária virtual do
realizado pela assessoria da bancada do PT na Câ - Governo FHC e do seu Ministro Pinóquio, coisa de te-
mara sobre o programa de reforma agrária tucana o levisão, do mundo da fantasia de um Governo falso e
desmoralizam e revelam a realidade da política de as- mentiroso, que vive a serviço do latifúndio, dos ban-
sentamento no período de 1995/2001. queiros e dos muitos ricos deste País, principalmente

Na verdade a propaganda do Ministro "Pinó- para as ordens do capital financ~iro internacional. Em
quio" Jungmann, que tem usado à exaustão os meios 2002 vamos derrotar essa ~e~tlra e fazer um governo

d . - f· d I· d d t· do povo e para o povo braSileiro.e comUnlcaçao, Ica esmora Iza a quan o co eJa- . . . .
mos os "dados oficiais" sobre o número de assenta- Sr. PreSIdente, quero arnda encamInhar dOIs re-
mentos com os números apresentados pelo INCRA , querimentos à Mesa.
órgão oficial do Governo. Os burocratas de propagan- Muito obrigado.
da do Governo FHC são desmentidos por indicadores O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão
"oficiais" do INCRA, um órgão do Governo. do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Vejamos a tabela abaixo, período 1995/2001: duas cidades do Médio Piracicaba, em Minas Gerais,
estão completando 38 anos de emancipação política
e administrativa: João Monlevade e Bela Vista de Mi
nas. São duas jovens comunidades que trazem em si
as maiores tradições mineiras de liberdade, trabalho
e prosperidade.

A história de João Monlevade está toda voltada
para o progresso e o desenvolvimento, desde o início
do século XIX, com a chegada ao Brasil do engenheiro
de minas francês Jean Antonine Felix Dissandes de
Monlevade, apaixonado pela geologia e decidido a
aprofundar seus estudos em recursos minerais na Pro
víncia de Minas Gerais. A sua primitiva fábrica de ferro,
depois de mudanças estruturais, tornou-se embrião da
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, a mais antiga
siderúrgica brasileira, cuja instalação, em 1935, mar
cou definitivamente a economia e a sociedade.

A Belgo-Mineira cresceu, assumiu papel de des
taque na siderurgia nacional e mundial, trazendo me
lhorias para a região. Na década de 50, já como distri
to de Rio Piracicaba, João Monlevade passou a sedi
ar o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, um
dos mais atuantes do movimento sindical mineiro, e o
Hospital Margarida, a mais importante instituição de
saúde do Médio Piracicaba. No final daquele período
de profundas transformações o movimento
pró-emancipação ganhava força.

Com a criação do Município, em 1964, João
Monlevade expandiu-se, ganhou novos habitantes,
desenvolveu as atividades industriais, comerciais, de
lazer e prestação de serviços, ganhou destaque na
gestão administrativa e fazendária do Estado, promo
veu o esporte e a organização político-social. Enfim, o
povo assumiu o destino da comunidade, tornou-se
agente da própria história.

No final dos anos 70, com a chegada da Comar
ca, o Município passa a exercer a autoridade do trípli
ce poder: Executivo, Legislativo e Judiciário. Na déca
da de 80, assumiu a sua importância regional, sedian-
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do a Associação dos Municípios do Médio Piracicaba. sua soberania, e aqueles que deveriam manifestar-se
Nos anos 90, em dois mandatos o Partido dos Traba- assim não procedem.
Ihadores esteve à frente do Município, nas gestões do Sr. Presidente, peço que o editorial do jornal
s~ud.oso Leonar?o Diniz e do .c?mpanheiro Laércio Estado de Minas seja integralmente registrado nos
Ribeiro, sempre Inovando, administrando os recursos Anais desta Casa e divulgado pelos órgãos de comu-
públicos com transparência, moralidade e privilegian- nicação, porque trata desse assunto com toda propri-
do investimentos sociais. edade, fazendo um alerta ao Governo brasileiro no

Neste início de século XXI, as perspectivas eco- sentido de não entregar de vez suas funções. Faz
nômicas e sociais de João Monlevade e região são também uma denúncia equilibrada em relação à ma-
animadoras. A Companhia Belgo-Mineira está conso- téria e demonstra a indignação de todos os brasilei-
lidada como a maior produtora de fio-máquina do ros, a partir do Estado de Minas Gerais. Não concor-
mundo e por isso merece mais respeito por parte do damos com a execração pública praticada contra
Governo Federal, na defesa dos seus interesses de Bustani e denunciamos que esse terrorismo feito pe-
mercado e contra as imposições dos Estados Unidos. los Estados Unidos precisa ter um basta.
O Hospital Margarida, que completa 50 anos de ativi- Sr. Presidente, solicito também a divulgação
dades, moderniza-se com o apoio da comunidade, deste pronunciamento pelos órgãos de comunicação
adquire novos equipamentos e mostra que uma ges- da Casa e pelo programa A Voz do Brasil.
tão c?mpetente.é capaz de mudar o quadro da saúde, EDITORIAL A QUE SE REFERE O
valorizando a vida humana. ORADOR

Bela Vista de Minas também cresceu e ganhou
projeção regional em seus 38 anos de emancipação.
Com cerca de 10 mil habitantes, tornou-se referência
em qualidade de vida, com 98% de rede de água tra
tada, 3 mil ligações elétricas residenciais e 75% de
esgoto canalizado. O comércio ativo, a agricultura em
desenvolvimento e o acesso facilitado pela BR-381
são fatores que projetam um futuro promissor para o
Município e toda a região.

Parabéns às comunidades de João Monlevade
e Bela Vista de Minas pelos 38 anos de conquistas,
avanços e esperanças. Da nossa parte, podemos as
segurar que tudo faremos para a concretização de no
vos sonhos. Vamos continuar trabalhando, buscando
recursos e investimentos que possam fortalecer es
ses Municípios e promover o bem-estar das pessoas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, visitei a
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, uma das mais
antigas siderúrgicas do nosso País e exemplo no
mundo em produção de fio-máquina. Ela detém a
mais avançada tecnologia.

Essa empresa avançou muito nos últimos anos,
na relação com o meio ambiente, sobretudo com os
trabalhadores, já que o índice de acidentes caiu para
quase zero.

Sr. Presidente, manifesto também, desta tribu
na, minha indignação e tristeza com o que está acon
tecendo no País em relação à política externa utiliza
da pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Cito o editorial do jornal Estado de Minas, que
fala sobre a demissão do Embaixador José Maurício
Bustani. Trata-se de rebaixamento do País. O Gover
no atual está desconsiderando o mínimo de valores
que uma nação deve ter. O pronunciamento do Minis
tro Celso Lafer sobre o assunto causa indignação. To
dos nós, brasileiros, devemos manifestar nossa indig
nação também, porque o Brasil perde cada vez mais
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o SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, esta Casa aprovou, na última semana, a Me
dida Provisória nO 11, de 2002, que institui o Auxí
lio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização
dos Trabalhadores em Enfermagem - PROFAE.

Pela proposta aprovada, esse benefício será
destinado ao custeio parcial das despesas realizadas
com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou
interestadual, utilizados pelos alunos matriculados
em cursos integrantes do Projeto de Profissionaliza
ção dos Trabalhadores da Área de Enfermagem 
PROFAE, nos deslocamentos de suas residências
para os locais de realização dos cursos que estiverem
freqüentando e destes para suas residências. O auxí
lio deverá ser concedido em pecúnia e pago mensal
mente pela União, por intermédio do Ministério da Sa
úde. No caso de alunos vinculados ao setor público,
será vedada a incorporação do benefício aos venci
mentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.
Esse auxílio, de natureza jurídica indenizatória, não
será considerado para fins de incidência de Imposto
de Renda ou de contribuição para o Plano de Seguri
dade Social e os planos de assistência à saúde.

Esse programa terá como objetivo exatamente
viabilizar as condições de atendimento básico na
área de saúde em todo o Brasil. A proposta é motivar
e incentivar, através da realização de cursos em cada
Município, a preparação de profissionais na área de
enfermagem, garantindo ao participante do programa
o pagamento de 30 reais por mês - uma espécie de
auxílio transporte, que será pago como benefício; de
modo que não caracteriza uma remuneração. Somen
te farão jus ao recebimento desse benefício os alunos
que efetivamente estiverem matriculados e freqüen
tando os cursos ofertados pelo PROFAE, indepen
dentemente de sua situação funcional. A Caixa Eco
nômica Federal - CEF, que já faz o pagamento do
Bolsa-Escola e de vários outros programas do Gover
no Federal, será designada como agente pagador do
auxílio, mediante as condições a serem pactuadas
com o Ministério da Saúde.

O cancelamento da concessão desse auxílio
somente será efetivado se houver a comprovação da
quebra de assiduidade e será feito quando for verifi
cado que o aluno não obteve, no mês, 75% de pre
sença; ou seja, excepcionalmente, quando houver o
abandono ou a evasão das aulas e, conseqüente
mente, do curso.

Essa proposta tem como objetivo atender cerca
de 5 mil turmas dos cursos de Auxiliar e Técnico em
Enfermagem, com a perspectiva de contemplar apro
ximadamente mais de 100 mil estudantes em todo o
Brasil. Ela conta com o nosso apoio. Foi aprovada em

plenário a sua redação final, quando nos posiciona
mos favoravelmente, visto que entendemos como
mais uma etapa vencida nessa longa luta histórica
dos trabalhadores da área da enfermagem.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.

Ocorreu, no início do mês, um fato que merece am
plo registro e os devidos louvores. A Mesa da Câmara
dos Deputados finalmente aprovou, depois de quatro
longos anos, a regulamentação do plano de carreira dos
servidores da Casa. Ela foi obtida a um imenso custo. O
Ato n° 110, de 2002, da Mesa, é uma vitória não apenas
para os que foram nele contemplados, mas para o servi
ço público federal como um todo.

A afirmação decorre, Sr. Presidente, do fato de
que a norma em comento teve efeito ilustrativo. Logo
em seguida, aprovou-se projeto semelhante no Sena
do Federal. E não se passaram duas semanas para
que o Executivo enviasse ao Parlamento propostas
que reestruturam quase uma dezena das carreiras
existentes naquele âmbito.

Quanto ao mérito da questão, venho a esta tri
buna, Sras. e Srs. Deputados, prestar a devida home
nagem, em primeiro lugar, à categoria contemplada
pelas novas regras. Os servidores da Câmara dos De
putados mostraram uma serenidade e uma postura
que não se vêem com muita freqüência nos quadros
de pessoal da administração pública.

Em seqüência, registro, com a necessária ênfa
se, a participação do jovem grupo de administradores
da Casa. A capacidade de ouvir, a flexibilidade no diá
logo e o empenho de todos contribuiu de forma decisi
va para o sucesso da empreitada.

Com a sobriedade com que procuro conduzir
minhas opiniões acerca de homens públicos, também
não posso deixar de consignar a coragem do Presi
dente da Câmara dos Deputados. Assumindo o ônus
de resolver problema há muito colocado em segundo
plano, o Deputado Aécio Neves revelou-se uma auto
ridade digna de seu cargo.

E não posso deixar de conferir o devido desta
que, Sr. Presidente, ao papel desempenhado pela en
tidade sindical que representa a categoria. Atuando
com invulgar habilidade, a atual diretoria do
SINDILEGIS chegou a resultado sequer cogitado pe
los quadros que a antecederam.

Enfim, este é um momento de grande alegria.
Não há palavra nem afirmação que traduzam melhor
o sentimento daqueles que, como eu, acompanharam
ansiosos e esperançosos essa brava, difícil, tortuosa
e afinal bem-sucedida luta.

Vou tratar ainda de outro assunto, Sr. Presidente.
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o jornal Meio Norte da última semana noticia
que os meninos pobres retornam às ruas da Capital
do Piauí, Teresina. Essa realidade também é comum
em outras cidades piauienses. Mas também nas mai
ores cidades, como Parnaíba, Floriano, Picos e Cam
po Maior, onde a pobreza se alastra e as famílias es
tão em completo abandono, o uso das crianças como
pedintes é prática usual.

É triste que tenhamos de assistir a esse quadro
de miséria e abandono sem que qualquer providência
seja adotada pelos nossos administradores públicos.

Certa vez um Prefeito de nosso partido - Antô
nio Palocci, de Ribeirão Preto, São Paulo - afirmou
em um seminário que, muitas vezes, os Prefeitos se
acostumam com esse estado de coisas. Dizem que
isso ocorre em todo lugar e se "acostumam com a pai
sagem", como se parte dela fizessem meninos e me
ninas de rua, em abandono. Ao contrário, afirmou ele
na ocasião, não faz parte da paisagem esse quadro
de miséria e abandono. Os administradores sérios
precisam se preocupar e trabalhar sempre para tentar
reverter a situação.

Pois bem. No mesmo jornal, edição do dia 17 de
abril, outra matéria informa que o Piauí tem 95 mil alu
nos sem merenda escolar, o que nos faz lembrar o epi
sódio e constatar, com tristeza, até onde vai a irrespon
sabilidade administrativa de nossos governantes.

Ocorre que o Fundo Nacional de Desenvolvi
mento da Educação - FNDE suspendeu o repasse de
verbas para centenas de Prefeituras, porque os Pre
feitos não prestaram contas do dinheiro recebido no
ano passado. Desde o dia 28 de fevereiro encerrou-se
o prazo para as Prefeituras dos 5.481 Municípios bra
sileiros assistidos pelo Programa Nacional de Alimen
tação Escolar - PNAE encaminharem ao FNDE a
prestação de contas do ano passado. O não-cumpri
mento da determinação resultou na paralisação do
repasse da verba da merenda para o ano de 2002,
que é dividida em dez parcelas.

No Piauí, 23 Prefeitos deixaram de prestar con
tas das verbas recebidas para o custeio da merenda
escolar. Com isso, o Município perdeu o direito de re
ceber novos recursos para a merenda escolar.

Por que esses Prefeitos deixaram de prestar
contas? Por irregularidades, desvios na finalidade e
aplicação dos recursos? Ou, quem sabe, ainda não
conseguiram negociar a regularização da contabilida
de ou uma forma de fazer acertos internos?

É inadmissível, Sras. e Srs. Deputados, que a
importante questão da merenda escolar mereça o
descaso das autoridades responsáveis. Como se es
ses Prefeitos não soubessem que, em numerosos lu-

gares, a única refeição decente que as crianças rece
bem é justamente a merenda que tomam na escola e
que muitas delas só vão à aula por saberem que vão
poder alimentar-se.

Esses Prefeitos, eleitos com o voto popular, me
nosprezam algo tão importante como a educação e a
alimentação das pessoas mais carentes. É preciso
lembrar, Sr. Presidente, a importância da educação?
Será preciso ressaltar a relevância de a criança estar
bem alimentada para poder estudar? Custa-nos crer
que, por razões burocráticas e por falta de competên
cia, tenhamos essa situação em nosso Estado. Algu
ma coisa precisa ser feita urgentemente, pois, como
se sabe, a fome não espera.

Sobre esse assunto, na semana passada envia
mos correspondência aos Prefeitos piauienses que
estão inadimplentes junto ao FNDE, com orientações
sobre como proceder para regularizar a situação. Va
mos também tomar as devidas providências junto à
Procuradoria e ao Ministério da Educação, para que
uma solução seja encontrada. Entendemos que, se
não é possível uma administração correta, sem preju
ízos para os estudantes, via Prefeitura, então que
seja feita via universidade federal ou outro órgão fede
ral presente no Estado, de modo que as nossas crian
ças não sejam prejudicadas por conta da gestão de
maus administradores públicos.

Da mesma forma, no início deste mês, informa
mos a várias Prefeituras e Câmaras Municipais piaui
enses sobre pendências relativas a convênios cele
brados no exercício de 2001, na área da Fundação
Nacional de Saúde. Enviamos também circular a res
peito da prestação de contas referente ao transporte
escolar, no âmbito do Programa Nacional de Trans
porte Escolar - PNTE.

É importantíssimo que, para o recebimento dos
recursos, as Prefeituras cumpram integralmente os
termos dos convênios e regularizem a situação junto
aos órgãos federais competentes.

Desta tribuna, fazemos um apelo para que es
ses Prefeitos resolvam o mais rapidamente as pen
dências e possam dar às nossas crianças o que a
elas pertence, sem mais nenhuma demora. Essa situ
ação envergonha o Estado e o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a crise de energia dissipou-se, não veio o temi
do apagão, mas a sociedade brasileira deu mostras de
sua incrível capacidade de colaboração e espírito pú
blico, aderindo a um racionamento de energia imposto



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao Sr. Deputado João Tota.

O SR. JOÃO TOTA (PP8 - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero, ao ocupar a tribuna hoje desta augusta
Casa, tecer alguns comentários acerca da decisão da
mais alta Corte de Justiça de nosso País, o Supremo
Tribunal Federal, que disciplina a realização de coliga
ções nas próximas eleições gerais, quando estarão em
jogo, obedecendo à sagrada decisão das urnas, os
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pelas autoridades de forma entusiasmada e engajada, a geração termelétrica a partir do gás natural e, tam-
contrariando os pessimistas de plantão e dando mos- bém, o carvão nacional, em ciclo combinado ou em
tras de civismo aos governantes imprevidentes que processo de baixo poder poluente.
permitiram que a situação chegasse a tal ponto. Nesse aspecto, é necessário reconhecer que a rá-

Várias lições podem ser extraídas desse episó- pida expansão da oferta é, sem dúvida, uma das resul-
dio. A primeira delas é que o desperdício de energia tantes pos~ivas do processo de privatização, perm~indo
era um fato corriqueiro, talo grau de ajuste que pôde que, ante a incapacidade de investir do Poder Público,
ser implementado em tão pouco tempo. O resultado, pudesse a iniciativa privada aí exercer o seu papel.
apesar de obtido por vias transversas, foi extrema- Entretanto, a recente elevação das tarifas de
mente positivo para a economia brasileira. A adequa- energia, para compensar as distribuidoras concessio-
ção do processo produtivo a um menor consumo de nárias, reflete, antes de tudo, o modelo de sobreta-
energia, através da queima de gorduras, traz maior xalbônus, adotado durante o período de racionamen-
competitividade a nossas empresas, preparando-as to. Esse sistema, que beneficiou a grande maioria dos
para enfrentar as cada vez maiores adversidades da consumidores de menor volume por sua colaboração
economia moderna. Uma segunda lição importante é na redução de consumo, teria como fonte os recursos
que não se pode descuidar do investimento público, arrecadados pelos que não cumpriram as metas.
ou liderado pelo setor público, no aumento de oferta Como tais recursos foram insuficientes para fazer
de energia. face ao bônus, recorre-se ao reajuste para "fechar as

De fato, de 1980 até as vésperas do ano 2000, o contas" das concessionárias privadas.
crescimento da oferta de energia girou em torno de Evidentemente, Sr. Presidente, o maior custo da
2.000 megawatts anuais, manifestamente incapaz de energia trouxe impactos negativos sobre os índices de
fazer frente às necessidades nacionais. No qüinqüê- preços. Esse é um aspecto que decorre da nova reali-
nio 1996-2000 a expansão da oferta pulou para pouco dade de oferta de energia no País e que tivemos de
mais de 3.000 megawatts anuais. aceitar, pois a alternativa seria a paralisação dos inves-

Estávamos, pois, Sr. Presidente, num cenário de timentos e o estrangulamento da economia nacional.
oferta quase rígida, confrontada com uma crescente Em conclusão, Srs. Deputados, chamamos a
demanda, oriunda não só da expansão da atividade atenção para o fato de que, neste País, desafortuna-
econômica, mas também da universalização cres- damente, importantes decisões só são levadas a
cente do serviço de distribuição de energia. cabo em momentos de crise. Uma administração

Foi nesse contexto que um comportamento hi- mais racional dos recur sos é tarefa crucial para o au-
drológico anormal e prolongado, caracterizado pela mento da produtividade da economia brasileira e
baixa precipitação, sem similar nos registros estatísti- deve ser perseguida incessantemente pelas autorida-
cos dos últimos quarenta anos, alcançou nossos re- des, que não deveriam precisar de ameaças como a
servatórios, com os funestos resultados de todos co- do apagão para formularem políticas nesse sentido.
nhecidos. Que aprendamos a lição.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, a recuperação dos Era o que tinha a dizer.
níveis de investimento é boa notícia para a economia. O • d' -J S Ed' ho B

•• ' •• A • • uranle o ISCUrsO uO r. m ez, o
Para o qUlnquenl~ em que estam~s vlven.do - Sr. Lincoln Portela, § 2° do art. 18 do Regi-

2001/2005 , a expan~o programada e su~enor. a menta Interno, deixa a cadeira da presidência,
5.000 mega~~tts anuaiS, ultrapassando assim o In- que é ocupada pelo Sr. Themístocles Sampa-
crer:nento médiO anual de d.~m~nda. Des~~ forma, de- ia, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
vera ser recomposto o eqUlhbno necessano para que
nem haja superabundância de oferta. com conse
qüente aviltamento de preço e inviabilização de mui
tas centrais geradoras, nem o perigo, bastante con
creto, de desabastecimento, que, além de forçar au
mento de preço, traz conseqüências extremamente
danosas à economia nacional.

Por outro lado, o início da retomada dos investi
mentos veio acompanhado do começo consciente da
alteração de nossa matriz energética, incorporan
do-se-Ihe, no planejamento de curto e médio prazos,
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mais altos e dignificantes cargos públicos desta Fede
ração, a começar pela Presidência da República.

Gostaria ainda de ressaltar que as deliberações
judiciais, a partir da própria Resolução do Tribunal Su
perior Eleitoral, foram consideradas pelo Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso verdadeiro iní
cio do processo de reforma política, tão esperado e de
sejado pela população e pela própria classe política.

Como é do conhecimento de todos, graças a
ampla e bastante oportuna cobertura da mídia nacio
nal, que mais uma vez mostrou sua seriedade e seu
profissionalismo no métier que exerce, atendendo a
consulta de grupo político, o TSE, mediante resolu
ção, estabeleceu que as coligações realizadas em
âmbito nacional para as eleições deste ano deveriam
ser reprisadas no âmbito estadual, a fim de dar maior
consistência ideológico-programática às alianças e,
assim, contribuir para o fortalecimento dos partidos e
para a maior transparência e compreensão pública da
engenharia política tecida pelos partidos. A decisão,
além de causar surpresa impactante, veio colocar
abaixo uma série de entendimentos políticos já consi
derados consolidados para as eleições, sobretudo
em relação aos cargos majoritários do Executivo.

Houve, por isso mesmo, de se recomeçar todo o
processo de entendimentos e conversações para fu
turos acordos interpartidários que se diziam já consa
grados. Muitas foram as reclamações e queixas pelo
fato de as regras terem sido mudadas em pleno curso
da campanha eleitoral, o que contraria o princípio de
anterioridade legal que deve reger processo eleitoral
que se queira lícito e aceitável. Chegou-se também a
colocar a resolução em xeque no que se refere à vali
dade jurídica, o que levou à inevitável consulta ao
STF. A classe política praticamente ficou em compas
so de espera, apesar de muitos já considerarem a re
solução fato consumado, restando tão apenas ser ra
tificada pela instância superior.

A decisão do STF pela manutenção da Resolu
ção do TSE marcou um tento e deu maior compreen
são pública às decisões equilibradas e necessaria
mente equivalentes das mais altas Cortes de nosso
País. É de se perguntar qual seria a compreensão de
um cidadão mediano de nossa sociedade ao ver que
duas das mais respeitáveis e importantes Casas do
Judiciário tornaram decisões contrárias a respeito de
um mesmo caso concreto. Houve, acima de tudo, luci
dez, ponderação e profundo senso de equilíbrio: sete
dos onze Ministros que compõem o STF votaram pela
manutenção da resolução, ao respeitar o voto do TSE
e considerarem o caso já devidamente resolvido em
esfera jurídica. Reforçou-se, assim, a credibilidade do

TSE, ao mesmo tempo em que se mostrou ao País
certa equivalência em termos de julgamento e de po
sição dos tribunais a respeito de caso comum.

O que se verificou em termos políticos, contrari
amente ao que se havia anunciado e sinceramente
suspeitado, é que a decisão do STF foi assimilada su
ficientemente pela classe, que agora já acerta suas
composições tendo como regra a chamada verticali
zação das coligações partidárias. Se a regra é rígida
para o partido que lança candidato à Presidência da
República, felizmente foi suficientemente flexível ao
concordar que os partidos sem pretensão ao Palácio
do Planalto podem realizar livremente coligações em
seus Estados. Aliada a isso, é absolutamente inco
mensurável a capacidade que os partidos apresen
tam de inovar, adequar e moldar as imposições legais
às conveniências políticas de momento.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a ten
dência existente hoje em meu partido, o PPB, é a de
renunciar a uma candidatura própria à Presidência da
República e caminhar junto ao tucano José Serra
para mais 4 anos de alinhamento político e composi
ção da necessária base parlamentar de Governo.
Confiamos na experiência administrativa, no passado
de lutas e na habilidade política de José Serra, que,
certamente, vai dar continuidade à marcha de retorno
ao crescimento econômico e de fortalecimento da po
sição brasileira no cenário internacional, hoje cada
vez mais influente em nossa própria política interna
graças à globalização cada vez maior do mundo. Qu
eremos crescimento aliado à manutenção da moeda
estável e ao estímulo à criação de frentes de trabalho,
para o combate ao desemprego, o maior dos flagelos
da política com compromisso social.

Finalmente, quero acrescentar que no Acre a
decisão do STF teve suas repercussões. Contraria
mente ao que se verificava no resto do País, em meu
Estado havia aliança, em princípio impensável e mes
mo esdrúxula, entre PT e PSDB, partidos adversários
em todos os Estados da Federação. Em virtude da
verticalização e em face dos entendimentos naciona
is mantidos com o PMDB, que, muito provavelmente,
terá um de seus membros indicado como vice na cha
pa de Serra, o PSDB, como aliás já vem sendo anun
ciado por seus dirigentes estaduais, fará parte de ali
ança que reúne o meu partido, o PPB, o PMDB e o
PFL, o que se convencionou chamar de MDA - Movi
mento Democrático Acreano, frente política que de
monstrou enorme maturidade ao conquistar a maioria
das Prefeituras do Acre e que agora marcha, unida,
para a conquista do Governo Estadual. Queremos,
com isso, colocar o Estado no rumo certo do desen-
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volvimento, aliado a política de cunho eminentemente mente, estamos vendo ser quase impossível, diante,
social e estimuladora da criação de emprego e da am- sobretudo, da indigência a que são relegados os direi-
pliação da renda. tos do acionista minoritário. Convenhamos, isso jama-

Muito obrigado. is ocorreria, por exemplo, nos Estados Unidos, um pa-
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pro- radigma, em especial, para o setor.

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Na declaração de voto a que nos referimos, pro-
Srs. Deputados, chegaram a seu término os trabalhos curamos deixar bem nítidas as questões não resolvi-
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a in- das pela CPI, na certeza de que se pode prosseguir
vestigar as relações do Banco Central do Brasil com o nessa luta em defesa de quem, de inteira boa-fé, en-
sistema financeiro, em especial com os bancos priva- tendeu aplicar suas poupanças num banco que cres-
dos. FICOU ela conhecida como a CPI do PROER, pois cia e se desenvolvia com a pujança do Estado do Para-
que, afinal, esse programa dito de salvação acabou ná, mas que, infelizmente, se viu presa de uma teia de
por ocupar a atenção maior dos Srs. Parlamentares e, interesses que, impossível negar, nada teve a ver com
mesmo, de todos os depoentes que ali compareceram. os desses pequenos e desassistidos poupadores.

Expusemos nossa insatisfação com o relatório Gratos pela atenção.
final em declaração de voto feita em separado, para O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Pronuncia o
que deixássemos claro a necessidade do aprofunda- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
mento de determinadas questões não inteiramente putados, há cerca de doze anos a Empresa Brasileira
esclarecidas. Preocupou-nos ainda o fato de não ter de Correios e Telégrafos - ECT iniciou uma experiên-
sido aceita, embora solicitada por mais de uma vez, a cia que hoje se tornou extremamente vitoriosa: a insti-
acareação entre o Sr. José Eduardo Vieira, então con- tuição de parceria entre a empresa e a iniciativa priva-
trolador do BAMERINDUS, e o Sr. Gustavo Loyola, da para a criação de uma rede de franquias em todo o
presidente do BACEN à época da liquidação daquele Brasil, particularmente nas comunidades que não
banco. Isso porque, antes de mais nada, o ex-Sena- contavam com serviços postais.
dor José Eduardo fez as mais duras críticas ao com- A iniciativa levou em conta não apenas a neces-
portamento do Banco Central e, também e principal- sidade de descentralizar os serviços postais, mas,
mente, do liquidante por ele indicado. também, de atender a crescente demanda - a ECT

Mas não é só. Não ficou inteiramente resolvida a não contava com recursos suficientes para levar adi-
situação dos mais de 50 mil acionistas minoritários do ante uma política de expansão.
BAMERINDUS. Pequenos aplicadores de suas pou- E por que foi uma iniciativa vitoriosa? Porque,
panças, sempre na esperança de que essas aplica- transcorrido esse tempo, essa parceria com empre-
ções lhes renderiam, e a seus herdeiros, recursos sários privados resultou em 1.500 novos pontos de
bastantes para completar o orçamento familiar, os ga- venda, a partir de um processo de amadurecimento
nhos salariais. que culminou com a consolidação de uma solução

E a situação tem contornos dramáticos. Veja-se genuinamente brasileira, formatada sob orientação
que o Contrato de Compra e Venda de Ativos, Assun- dos próprios Correios.
ção de Direitos e Obrigações e Outras Avenças envol- Dessa forma, foi possível agregar à família ece-
veu montante superior a 800 milhões de reais. tista cerca de 1.500 empresários nacionais que, com

Em 12 de março deste ano, em ofício encami- dedicação, lealdade e competência, contribuíram
nhado ao Sr. Deputado Gustavo Fruet, Presidente da- para a melhoria dos serviços postais em todo o País,
quela CPI, o Sr. Sérgio Rodrigues Prates, liquidante, gerando cerca de 20 mil empregos diretos e 10 mil in-
apresentou prestação de contas que, mesmo parcial, diretos.
demonstra que retornaram aos cofres da massa liqui- Além da expansão da rede e da melhoria da
danda perto de 200 milhões de reais - montante mais qualidade dos serviços, essa parceria vitoriosa aju-
que suficiente para atender aos reclamos dos acionis- dou também na recuperação econômica da ECT, na
tas minoritários, para os quais seus ativos acionários implantação de um modelo bem-sucedido de relacio-
poderiam ser orçados em cerca de 150 milhões de re- namento do setor público com a iniciativa privada,
ais. além da ampliação da presença estratégica e comer-

Muitas questões podem ser argüidas. Mas uma cial dos Correios, com a conseqüente consolidação
delas avulta: a situação do mercado acionário brasile- da imagem da empresa.
iro, que se pretende moderno e ágil, buscando equi- Depois de dar valiosa contribuição ao processo
parar-se aos demais em todo o mundo, o que, infeliz- de fortalecimento do serviço postal e acumular suces-
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sivas vitórias, o segmento de franqueados vive mo
mentos de apreensão com o fim do prazo dessa par
ceria e a necessidade de renovação dos contratos de
franquia.

Como o prazo dessa parceria vencia no final do
ano passado, fizemos gestões junto ao Ministério das
Comunicações, que editou a Portaria n° 738/01 , pror
rogando para 31 de dezembro de 2002 a data para a
renovação dos contratos de franquia, até que fosse
aprovado nesta Casa projeto de lei que regulamenta
o assunto.

Mas a preocupação dos franqueados não se li
mita a essa questão. De acordo com informações dos
próprios interessados, em lugar de estreitar e consoli
dar essa parceria vitoriosa, os Correios estão licitan
do novos pontos de venda de varejo, sem caráter de
franquia e com o objetivo de concorrer com os própri
os franqueados.

Como se não bastasse, os empresários se quei
xam de que os novos pontos de venda licitados estão
situados próximos a lojas franqueadas, quando o ide
al seria sua exploração em pontos que não contam
com esses serviços. Além de representar uma amea
ça à sobrevivência dos franqueados, a iniciativa da
ECT comprometeria também a própria política da em
presa de universalização dos serviços postais.

Para os empresários, em lugar de estimular uma
concorrência predatória entre as novas agências e as
lojas franqueadas, a ECT deveria dar maior apoio a
estas últimas, inclusive disponibilizando para os fran
queados todos os produtos da empresa.

Além de recorrer ao Executivo, esses empresá
rios pedem também o apoio da Casa no sentido de
apressar a votação do Projeto de Lei n° 5.682/01, que
prevê a renovação, por mais cinco anos, dos atuais
contratos de franquia. O projeto está em apreciação
na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática e já conta com parecer favorável do Re
lator, além do pedido de urgência assinado por todos
os Líderes partidários.

O próprio sucesso dessa experiência mostra
que o sistema de franquia é uma forma saudável de
parceria entre o Governo e as pequenas empresas,
com resultado extremamente favorável não apenas
para a ECT, mas também para a economia brasileira
e para a própria sociedade.

Diante desses fatos, entendo que os dirigentes
da ECT e o próprio Ministro das Comunicações de
vem ter sensibilidade para reconhecer a importância
dessa parceria e procurar eliminar os obstáculos que
impedem os franqueados de exercer sua atividade.
Nesse sentido, a empresa deve utilizar os novos ser-

viços não como fator de exclusão ou restrição, mas
como um instrumento a mais de fortalecimento e va
lorização dos seus principais parceiros comerciais.

Associo-me aos franqueados nesse apelo ao
Executivo para que recomende tratamento mais justo e
igualitário a esse importante segmento empresarial que
se soma aos demais setores produtivos para gerar em
prego, renda e bem-estar para milhares de brasileiros.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o mundo está vivendo instantes de
muita apreensão diante do que acontece no Oriente
Médio e aguardando que, de imediato, seja dada justa
solução ao conflito entre palestinos e israelenses.

Já se tornou pública a condenação de Yasser
Arafat a ''todas as ações contra civis e todas as for
mas de terrorismo, sejam elas praticadas por um
Estado ou por grupos de pessoas". As negociações
diretas com o Secretário de Estado norte-americano
Colin Powell devem produzir resultado satisfatório. E
é exatamente isso que se espera, para dar como finda
a beligerância na região.

Considero justa e oportuna a proposta do Se
cretário-Gerai da ONU, Kofi Annan, defendendo o en
vio de uma força internacional para os territórios ocu
pados na Palestina. Pelo que afirma, está claro que as
partes envolvidas no conflito não podem resolver
seus problemas sozinhas e necessitam da intermedi
ação de uma terceira parte. Na avaliação dele, uma
força internacional poderá trazer a segurança de volta
para a população, além de criar a possibilidade para
que as negociações de paz sejam retomadas. Está
chegando o momento em que a idéia de Annan será
convertida em realidade.

O Secretário-Geral da ONU, conforme noticia a im
prensa, está preocupado com a ampliação do conflito e
teme que uma segunda frente seja estabelecida na fron
teira entre o Líbano e Israel. Ele está certo ao declarar
que "o mundo não pode violar os direitos humanos como
justificativa para combater o terrorismo". Por isso mesmo,
em sua passagem por Genebra, na semana passada,
Kofi Annan salientou: "Não podemos cair na armadilha
de pensar que esse objetivo é tão vital que até mesmo os
piores métodos podem ser utilizados para atingi-lo, pois,
na verdade, em vez de acabar com o terrorismo, temo
que possa encorajá-lo".

Aproveito a oportunidade para também conside
rar acertada a política do Governo brasileiro em rela
ção ao conflito entre israelenses e palestinos. Já tive
ocasião de manifestar-me a respeito em outro pro
nunciamento, pontuando a atividade diplomática
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exercitada pelo Itamaraty como sensata, prudente, lut~ rigidez, jamais tendo ferido o~ cânone~ e os pre-
equilibrada e coerente com as nossas tradições. Nes- celtos dos que servem pelo ~?~eJo de servir e ~unca
se particular, o Presidente Fernando Henrique bem em busca de favore~ pecunlanos. Nesse pa~lcular,

orientou a nossa diplomacia. Suas declarações a res- paut~u tod.a ~ su~ .vlda modulada so~ o ensino.~
·t d· , ·t ·f· t d b· doutnna cnsta, mediCO de extremo sentido humanrta-pelo con Izem com o esplrl o paCI IS a o povo rasl- . f·1 t'·.. . no e I an roplco.

lelro e o desejo de quo o mundo viva sob a constante S f I· t d t -,. . _ .. . _ . eu a ec.men o causou gran e cons ernaçao a
Insplraçao do sohdansmo cnstao e da fraternidade sociedade de Goiânia, e é com muito pesar que faço
entre os povos. constar nos Anais Parlamentares um voto de condo-

Preocupo-me bastante com a situação no Ori,- lências pelo triste evento.
ente Médio e explico a razão da minha apreensão. E A classe médica de Goiás sofreu sem dúvida
pelo fato de ter quatro sobrinhas palestinas - três de- um grande golpe com a notícia de sua' morte, que ~
las nascidas em Nablus. E todas com dupla nacionali- todos colheu de surpresa, visto que foi vitimado por
dade, pois também foram registradas de acordo com um fulminante infarto. Quero, entretanto, deixar aqui,
as nossas leis civis na Embaixada do Brasil em Tel falando da tribuna da Câmara Federal, a minha pala-
Aviv. Duas meninas e um menino, todos menores, que vra de confort~ e ?e solidari~dadeà família enlutada,
têm nas veias o sangue brasileiro, mais precisamente so~re.tudo e pnn~lpalme~te a sua esposa e aos ~eus
o sangue brasileiro de Goiás e de Goiânia, eis que a dOIS filhos, tambem prestlmoS?s, compe~entes e Ilu~-
mãe é natural da Capital do meu Estado e conserva tres r:nembros da grande fa~lha de Hlpocrates, p~IS

, . . segUiram o exemplo do pai e certamente saberao
por s~~ Patna o mais profundo amor e o melhor orgu- honrar a sua memória.
lho CIVICO. E t· h d· S P ·d t... ra o que In a a Izer, r. resl en e.

. ASSim, manrfesto o meu desejO de ver logo t~~- Muito obrigado pela atenção que me foi dispen-
minada essa guerra que tanto preocupa o mundo CIVI- sada durante a minha permanência nesta tribuna par-
lizado. Ficam aqui o meu apelo e a minha manifesta- lamentar.
çã? de es~~rança de que a paz será alcançada no O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB - GO. Pro-
Onente MedlO. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. Srs. Deputados, venho a esta tribuna hoje lembrar a
Nos últimos dias, com freqüência, tenho ocupa- i':Tlportância do setor d~ agricultu~a ~ara a geração de

do a tribuna da Câmara dos Deputados para fazer nquezas em nosso PaIs. Importancla que vem cres-
breves necrológios de figuras exponenciais do meu cendo ~ cada an? .:'em que ta~ ~ato se converta em
Estado que se despedem da vida e entram no cami- ~elhona de condlç~es nece~s~nas para o des~nvol-

. vlmento da produçao. Condlçoes como garantia de
nho da ~ternld~de.. acesso a crédito bancário, desburocratização, juros

HOJe, mais uma vez, aqUi estou para lamentar o baixos e diminuição das exigências de garantias aos
falecimento do médico Kemil Lauar, um dos pioneiros empréstimos solicitados, entre outras.
da radiologia em Goiânia e facultativo de merecido No Estado de Goiás, várias iniciativas vêm mere-
prestígio em sua classe, onde desfrutava de largo cendo destaque não só pela grande contribuição à pro-
conceito profissional e justo reconhecimento de seus dução agrícola, mas também pelo potencial a ser ex-
trabalhos. piorado de alguns produtos locais. É o caso da região

O médico Kemil Lauar, ainda jovem, ingressou oeste de Goiás, 9ue apresente:: reais possibilida~es de
na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha veio tornar-se novo polo de produçao agncola, com enfase
para Goiânia e, na minha cidade, iniciou o ex~rcício para a soja, começando pelo Município de Iporá.
de sua nobilitante atividade profissional. Logo instalou De acordo com os dados da Secretaria de Agri-
uma clínica para atender pacientes de sua especiali- cultura de Goiás, publicados em encarte do jornal O
dade e foi sempre um atento seguidor do juramento Popular, edição de 29 de março, neste ano foram
prestado quando de sua graduação na ciência de Hi- plantados cerca de dois mil hectares de soja, que de-
pócrates. Em sua especialidade, prestou muitos rele- vem garantir a produção de 4,8 mil toneladas de
vantes serviços aos carentes de recursos, às pesso- grãos. Na avaliação de técnicos e produtores, na pró-
as desafortunadas que o procuravam para sinalizar o xima safra deverão ser plantados 20 mil hectares, mo-
tratamento adequando aos seus males físicos. tivo de entusiasmo por parte de produtores locais,

Foi, com sua esposa, a Sra. Niclair Lauar, uma técnicos e pesquisadores, além de instituições de
notável personalidade do mundo social de Goiânia, crédito, que acreditam no cultivo da soja como alter-
sempre respeitado por sua conduta pessoal- era um nativa de mercado.
homem rigorosamente adstrito às normas da boa A iniciativa de abertura para o produto em Goiás
convivência comunitária. Sua cidadania era de abso- partiu da decisão de alguns produtores, sócios da Co-
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operativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste zes mais do que aquela incidente na Itália e duas ve-
Goiano - COMIGO, com certa experiência no cultivo zes e meia maior do que a da Alemanha. A compara-
de soja nos Municípios de Rio Verde e Montividiu, que ção também é desfavorável com relação a outros paí-
já haviam constatado os bons resultados alcançados. ses em desenvolvimento que, como o Brasil, abriram

Enquanto são encaminhados pleitos para solidi- seus mercados recentemente e ainda se encontram
ficar a produção, os sojicultores arrendam terras, cri- promovendo as necessárias reformas de seus seto-
ando alternativa à pecuária leiteira, predominante na res de telecomunicações, como é o caso do México e
região de Iporá, no momento enfrentando problemas da Colômbia, onde a carga tributária incidente sobre
devido aos baixos preços. os serviços é mais de duas vezes inferior à do Brasil.

O Prefeito de Iporá, Iron Alves Guimarães, de- Aqui também o preço da chamada telefônica 10-
fende a necessidade de os Municípios mostrarem-se cal é mais elevado que a média dos países em desen-
unidos no apoio à consolidação do pólo agrícola da volvimento. O atual modelo econômico da telefonia se
região, tendo em vista ser a agricultura setor cujas baseia na cobrança por segundo ou por bit, indepen-
respostas são rápidas aos investimentos realizados, dentemente de que bit é esse. Penso, no entanto, que
além de gerar emprego, renda e qualidade de vida. o valor de um bit deveria variar em função de quem

O Prefeito está buscando o apoio do Governo está usando e de quando e como o faz. É justo que o
do Estado, dos Parlamentares, de instituições de cré- usuário de telefone público pague a mesma tarifa an-
dito, de organismos ligados ao meio ambiente, de pro- tecipadamente, ao adquirir o cartão telefônico, e te-
fissionais agrônomos, de técnicos e pesquisadores nha a mesma tributação que outros? Srtuação idênti-
da área, para levar adiante o projeto. ca enfrentam os usuários de celulares pré-pagos. lIu-

Comungam da mesma idéia os Prefeitos didos com a facilidad~, de a~es~o ao serviço, com-
Armando Fonseca Júnior e Paulo Roberto Cunha de pram gato por lebre e, Ja na pnmelra conta, constatam
Montividiu e Rio Verde, alertando este último q~e o gue os c~.stos são proibitivos. A.sa.ída que encontram
estímulo à produção da soja, além de constituir gran- e a de utilizar o aparelho, na malona esmagadora das
de benefício para a região, contrapõe-se à infame vezes, apenas para receber chamadas. O sonho aca-
proposta dos norte-americanos de oferecer subsídios ba antes mesmo de ter começado.
aos produtores brasileiros para que não plantem soja. O Brasil poderia começar a pagar a imensa dívi-
Caso aceitássemos a proposta, ela funcionaria como da social que tem para com essa camada da popula-
fator de redução da competitividade dos nossos pro- ção por aí, reduzindo a tributação incidente sobre os
dutos no mercado mundial. E o Brasil tem chances re- cartões telefônicos e telefones pré-pagos.
ais de destacar-se nessa cultura. Análise econômica da Fundação Getúlio Vargas

Portanto, reitero meu apoio à iniciativa dos soji- mostra que uma redução de 10% na alíquota do im-
cultores de Goiás, conclamando os demais Parla- posto incidente sobre a telefonia, por aumentar a de-
mentares a apoiarem, nos seus respectivos Estados, manda e a oferta de serviços telefônicos, expande a
os produtores de soja, produto que já demonstrou ter base geral de arrecadação de impostos, recuperando
ótimo retorno econômico, preço mais acessível, ser parte da arrecadação perdida. Ainda segundo essa
saudável para o consumo, pois possui considerável análise, ao final de cinco anos, a arrecadação global
teor de proteínas capaz de substituir até mesmo a seria 8,6% maior. Isso significa que, na pior das hipó-
carne, além das qualidades terapêuticas confirmadas teses, a diminuição da carga tributária provocaria du-
por pesquisadores, quando associada com outros ali- pio efeito: aumento da eficiência econômica e cresci-
mentos em dietas saudáveis. mento da arrecadação.

Muito obrigado. Esse resultado não surpreende, pois o setor de
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/POT-SC. telecomunicações representa infra-estrutura básica

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, para o desenvolvimento de toda e qualquer econo-
Sras. e Srs. Deputados, estudo realizado pela Funda- mia. Tributar pesadamente bens essenciais com de-
ção Getúlio Vargas demonstrou, com base em argu- manda inelástica é, portanto, transferir para as gera-
mentos empíricos e teóricos, que a elevada carga tri- ções futuras o ônus de um crescimento econômico
butária sobre os serviços de telecomunicações no efetivamente menor que o potencial.
Brasil representa obstáculo ao desenvolvimento d? Na grande maioria dos Estados brasileiros os
setor, bem como grande entrave para o desenvolvl- serviços de telecomunicações possuem alíquotas de
mento econômico do País. Além disso, essa carga ICMS que os colocam no mesmo nível de tributação
desconceitua princípios tributários consagrados pela de perfumes e cosméticos, bebidas alcoólicas, em-
Constituição Federal. barcações de esporte e recreio, cigarros, além de se-

A alíquota modaI de ICMS cobrada no Pais é 13 rem superiores, por exemplo, à alíquota aplicável aos
vezes maior do que a dos Estados Unidos, quase seis automóveis em todos os Estados da Federação. Em
vezes maior do que a do Canadá, mais de quatro ve- São Paulo, por exemplo, o serviço telefônico é taxado



O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o processo de privatização realiza
do pelo Brasil, nos últimos anos, teve entre seus
principais objetivos o de possibilitar investimentos
em setores da economia então sob a responsabili
dade direta do Poder Público, o qual já não dispu
nha de condições para fazer as necessárias inver
sões de recursos.

Dentre tais áreas, definidas no Programa Nacio
nal de Desestatização, incluiu-se a malha ferroviária
brasileira, porque se tratava de setor que apresentava
grandes dificuldades para se manter operacional
mente viável e que, portanto, exigia ampla reforma
estrutural e organizacional.

Em novembro de 1998, ocorreu o leilão de con
cessão da Malha Paulista, denominação atribuída à
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da mesma forma que todos os produtos considerados Sim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isso
supérfluos. contraria nada menos que o princípio da intangibilida-

Até há bem pouco tempo tido como serviço pú- de c!o ~alário, previsto no artigo 12? do Re.gi~e ~ur~di-
blico ordinário atualmente o setor é considerado es- co UnlCO (RJU), que, em seu paragrafo UnlCO, inCISO
tratégico para 'o desenvolvimento de vantagens com- VI, condiciona .qualquer desconto à autorização ex-
petitivas na economia global, uma vez que constitui pressa do servidor.
infra-estrutura básica para o desenvolvimento de ne- Essa verdadeira apropriação indébita se tornou
gócios, Do simples uso do telefone como meio de co- fato corriqueiro nas repartições públicas do Pará. Ali,
municação entre pessoas físicas e juridicas até o de- é comum ver cartazes e bancas oferecendo emprésti-
senvolvimento de mercados virtuais, passando pelo mos. A situação chegou a tal ponto que, no ano pas-
uso de sistemas de comunicação dentro das empre- sado, depois das diversas denúncias do SINTSEP, o
sas e organizações em geral, o setor de telecomuni- Governador Almir Gabriel baixou decreto estabele-
cações permeia todas as atividades econômicas hoje cendo normas sobre a consignação em folha de pa-
estabelecidas. gamento dos servidores públicos civis e militares do

Taxar dessa forma absurda o setor de telecomu- Pará. De acordo com esse_decreto, as consignações
nicações, Sr. Presidente, é colocar ainda mais travas em folha de pagam_ento nao pode!TI ultrapa.ssar u~
na economia, impedindo o desenvolvimento tecnoló- terço da r~r:nuneraçaopara os servldC?~esCIVIS e 30 Yo
gico. Enquanto o nosso País continua aumentando para os mlhtare~..Esse decreto classifica os ~escon-
. . .., tos em compulsonos (efetuados por força de lei ou de-
Impostos e burocracia, os Estados Unidos, pais mais . - . d' . I) f It t' (f t d d' t. . clsao JU ICla e acu a IVOS e e ua os me lan e au-
nco do mundo e que tem uma das menores taxas tn- t' - ., f Id'd •. . . . onzaçao previa e orma os servi ores com anuen-
butanas, lançaram um programa para redUZir Impos- cl'a da ad I'n' t -) ,
t . d 1 'Ih- d d 'I E 'd'f m IS raçao .os em mais e tn ao e o ares. ssa e a I eren-
ça. Ele descobriram que impostos só empobrecem a Pelo jeito, Sr. Presidente, nada disso surtiu efei-
sociedade. to, uma vez que novas denúncias estão surgindo,

V
. - desta vez vitimando o funcionalismo federal aposen-

amos reverter essa sltuaçao. tado.

Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com as diversas reportagens publi-
A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - cadas pela imprensa local, a União Paraense dos

PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Servidores Públicos - UPASP apareceu como a enti-
Sras. e Srs. Deputados, uma grave denúncia foi enca- dade que tem a maior participação nos descontos.
minhada a mim pelo Sindicato dos Trabalhadores no Essa entidade chegou a fazer descontos nos contra-
Serviço Público Federal no Estado do Pará - cheques de pelo menos 15 mil funcionários públicos
SINTSEP. Diz respeito a uma verdadeira máfia que estaduais do Pará.
tem enganado os servidores públicos aposentados Para apurar as responsabilidades, estou enca-
com propostas de planos de saúde, empréstimos de minhando à Corregedoria-Geral da União e ao Minis-
dinheiro a juros e outras ofertas, todas descontadas tério do Planejamento um ofício solicitando rigorosa
nos contracheques. apuração e esclarecimento dos fatos denunciados

Sr. Presidente, há meses essa prática vem se pelo Sindicato.
estendendo no Pará. Hoje, minha denúncia refere-se
aos servidores dos Ministérios do Trabalho e da Mari
nha, mas suspeita-se que sejam muitos (e vinculados
a diversos outros órgãos federais) os servidores viti
mados por esse grupo. Isso porque desde o ano pas
sado se sabe, no Pará, que a chamada máfia do con
tracheque tem vitimado um grande número de servi
dores estaduais, e a conseqüência dessa agiotagem
legitimada são funcionários endividados, recebendo
salários baixíssimos no final do mês, talo volume de
descontos.

Informa o SINTSEP do Pará que o Ministério do
Planejamento não apresentou qualquer documento
que comprove que os servidores federais autorizaram
tal desconto em seus contracheques. Isso significa
que, além de ilegais, esses descontos são imorais
porque são feitos sem qualquer conhecimento dos
servidores.
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antiga FEPASA, após o seu processo de federaliza- entanto, gastou tão-somente R$ 107 milhões no pa-
ção, em janeiro daquele ano, e sua integral incorpora- gamento de indenizações.
ção à RFFSA - Rede Ferroviária Federal SA É muito grave, Sr. Presidente, o fato de que cer-

O consórcio vencedor da referida licitação, for- ca de R$ 137 milhões estejam sendo utilizados para o
mado por acordo entre empresas participantes dos pagamento de outras despesas da empresa, quando
vários grupos empresariais interessados, obteve um se destinavam ao custeio de indenizações aos em-
significativo desconto no valor mínimo fixado, corres- pregados demitidos, configurando claro procedimen-
pondendo a mais de 50% do preço de avaliação esta- to de desvio de recursos com finalidade específica
belecido. prevista no contrato de concessão daqueles serviços.

Em valores exatos, Sr. Presidente, a concessão A FEPASA e seu abnegado quadro de servido-
da antiga FEPASA custou aos vencedores do leilão a res sempre mantiveram forte e histórica ligação com o
importância de R$ 230,4 milhões, já considerando a Município de Jundiaí e com toda a região que tenho a
redução de R$ 244,8 milhões, que deveriam ser desti- honra de representar nesta Casa. A mim e a todo o
nados ao pagamento de passivos decorrentes de di- povo jundiaiense muito significa a trajetória de luta e
reitos trabalhistas dos servidores da ex-estatal demiti- de trabalho que orientou a instalação da ferrovia em
dos pelo grupo arrematante. nosso Estado, setor que exerceu durante décadas pa-

De fato, em função do elevado número de em- pel fundamental para o crescimento econômico regio-
pregados que compunham o quadro da FEPASA, pre- nal. e a .afirmação ,ge nossa região, como urna das
via-se um programa de dispensa visando ao corte de mais pUjantes de Sao Paulo e do Pais.
despesas mediante o necessário enxugamento no Por tudo isso, Sr. Presidente, faço um apelo aos
contingente de pessoal. Por isso, o próprio edital da \i- administradores da Malha Paulista para que prevale-
citação e o contrato de concessão estabeleceram, çam os princípios de justiça e de bom senso, e se
claramente, a obrigação de se observar a Cláusula cumpram integralmente todas as cláusulas que asse-
4.49 do Contrato Coletivo de Trabalho de 1993/94, re- guram aos ferroviários os devidos direitos em confor-
conhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, midade com os contratos legalmente estabelecidos e
pela qual o fim da garantia de emprego implica o pa- reconhecidos.
gamento de verbas indenizatórias nos casos de desli- Muito obrigado.

gament~ por decisão do empregador. . . O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL _ SP. Pro-
. Po~s bem, Sr. Preslden!e, agora se verifica urna nuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente Sras. e

dlsposlçao dos novos adminIstradores da Malha Pau- . . ' _
lista (ex-FEPASA) em flexibilizar os termos daquela Srs. Deputados, sempre q~e pos~, ~ltO Inform~ço,es
obrigação contratual, sob o argumento de dificulda- que demonstram ~ grand~ I.mportancla da. a~rolndus-
des financeiras para enfrentar as referidas despesas. trla para a economia brasl~elr~. D~staco p~lnclpalmen-
Em outras palavras, a FERROBAN busca negociar te o desempenho da agrolndustrla canaVlelra que, ao
com os trabalhadores, que serviram com tanta dedi- lado do setor cítrico, vem contribuindo de maneira ex-
cação à FEPASA, formas de reduzir os direitos que traordinária para o desenvolvimento do País.
lhes são devidos. Na região de Ribeirão Preto, da qual sou oriundo,

Não há justificativa para tal procedimento, ainda o setor sucroalcooleiro produz números que impressi-
que se reconheça que a situação financeira da Malha onam. Só as 42 usinas instaladas na região empregam
Paulista, a exemplo de outros serviços ferroviários cerca de 70 mil pessoas, gerando dezenas de milhares
concedidos à iniciativa privada, continue a operar de outros indiretos, e são responsáveis pelo plantio e
com prejuízos, conforme atestam os balanços de colheita de 80 milhões de toneladas de cana e pela
1999, 2000 e 2001. produção de 5,9 milhões de toneladas de açúcar e 3,7

Há várias razões para que se exija o fiel cumpri- milhões de litros de álcool, todos os anos.
mento das obrigações trabalhistas, em absoluta defe- Atualmente, estes números representam 40%
sa dos trabalhadores da antiga FEPASA É funda- do plantio e da colheita da cana no Estado de São Pa-
mental que se cumpra a mencionada Cláusula 4.49 ulo, 46% do açúcar e 43% do álcool produzidos no
do Contrato Coletivo de Trabalho, que estabeleceu os território paulista. Em relação à produção nacional,
respectivos direitos, cujo teor fora devidamente expli- isto representa 27% da cana, 31 % do açúcar e 29%
citado - vale reafirmar- durante todo o processo da li- do álcool que todo o Brasil produz. Enfim, esta ativida-
citação, tendo sido, portanto, plenamente reconheci- de gera na região de Ribeirão Preto uma renda anual
do e aceito pelos grupos empresariais adquirentes da de R$ 2,4 bilhões, cifra que significa 12,5% do PIS da
concessão. região, estimado hoje em R$ 20 bilhões.

Ademais, os R$ 244,8 milhões referentes ao Desnecessário dizer que sem o setor sucroalco-
desconto obtido no preço da antiga FEPASA foram oleiro, Ribeirão Preto e grande parte dos Municípios
disponibilizados pelos acionistas à empresa, que, no vizinhos, onde vivem quase 3 milhões de pessoas,
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não teriam alcançado o patamar de desenvolvimento
econômico e social em que se encontram.

Poderia citar mais cifras e números que revelam
a força deste segmento produtivo, mas hoje quero fa
lar de um profissional que teve e tem papel de enorme
dest@que no crescimento da agroindústria na região
de Ribeirão Preto.

Refiro-me ao empresário Antonio Eduardo Toni
elo, que no último dia 26 de março foi reeleito Presi
dente do Sistema COPERCANA, CANOESTE e
COCRED. A COPERCANA, faço questão de ressal
tar, é uma das mais importantes cooperativas agríco
las do Brasil.

Antonio Eduardo Tonielo começou a trabalhar
na COPERCANA em 26 de março de 1972, portanto
há 30 anos, ocupando a função de diretor-gerente da
cooperativa. Naquela época, a COPERCANA era for
mada por um quadro de apenas 12 funcionários para
atender 648 cooperados. Hoje, o grupo formado pela
COPERCANA, CANOESTE e COCRED emprega
750 funcionários e atende a cerca de 4 mil coopera
dos e associados. O trabalho de Antonio Eduardo To
nielo nesta estupenda evolução do Sistema
COPERCANA, CANOESTE e COCRED é reconheci
do de maneira unânime por cooperados, associados
e colaboradores.

Quem conhece a história da COPERCANA lem
bra que em junho de 1974 Antonio Eduardo Tonielo foi
fundamental para a obtenção de um financiamento da
coop'erativa junto ao hoje extinto Instituto do Açúcar e
do Alcool - IAA. Através daquele financiamento, os
produtores de cana da região de Ribeirão Preto pude
ram adquirir tratores, caminhões, carregadeiras e im
plementos agrícolas a serem pagos em seis anos e
contando ainda com três anos de carência. Para se
ter uma idéia da importância daquele financiamento
para os produtores de cana da região ribeirão-preta
na, basta citar que foram adquiridos através do em
préstimo 600 tratores, 600 caminhões e algo próximo
a 3 mil implementos agrícolas. A partir de então, o
crescimento da COPERCANA, da COCRED e da
CANOESTE foi constante. A conquista daquele inves
timento foi, sem dúvida, algo marcante pelo volume e
pelos resultados que trouxe não só para a região de
Ribeirão Preto, mas também para todo o setor sucro
alcooleiro nacional.

A trajetória de sucesso de Antonio Eduardo T0

nielo na história da COPERCANA, da CANOESTE e
da COCRED o levou a ser eleito para presidir o siste
ma em 1999. Quem com ele trabalha o define como
um administrador nato, inteligente e seguro. Um em
presário que jamais hesita diante de qualquer deci
são, por mais importante que esta seja. Alguém que
sabe correr risco com responsabilidade e que se
mantém permanentemente informado a respeito de
tudo aquilo que diz respeito aos interesses dos coo-

perados e associados do Sistema COPERCANA,
CANOESTE e COCRED.

Antonio Eduardo Tonielo é, enfim, um brasileiro
que, com seu trabalho e sua humildade, oferece no
dia-a-dia uma inestimável contribuição para o desen
volvimento econômico e social da região de Ribeirão
Preto e do próprio Brasil.

No momento em que Antonio Eduardo Tonielo
completa 30 anos de trabalho no Sistema
COPERCANA, CANOESTE e COCRED, julgo de mi
nha obrigação, por conhecer a abnegação, o esforço
contínuo, a honestidade e o patriotismo deste grande
empresário, registrar nos Anais do Congresso Nacio
nal sua trajetória vencedora, tanto na livre iniciativa
quanto no campo pessoal. Antonio Eduardo Tonielo
passou estas três décadas enfrentando e superando
desafios, dando tudo de si para transformar a
COPERCANA numa das maiores cooperativas agrí
colas do Brasil.

Antonio Eduardo Tonielo é um vencedor. Um
vencedor que sabe fazer da humildade e da crença no
futuro desta Nação instrumentos eficazes para trans
formar em realidade os sonhos e ideais da indústria
canavieira nacional.

Requeiro, assim, que este Parlamento renda a
esse grande brasileiro as justas homenagens que ele
merece, inserindo nas congratulações que lhe dirijo
neste pronunciamento votos para que seu futuro à
frente do Sistema COPERCANA, CANOESTE e
COCRED seja o espelho das inúmeras vitórias con
quistadas em favor da indústria sucroalcooleira nes
tes últimos 30 anos.

o SR. ROBERTO PESSOA (PFL - CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a Comunidade de Nossa Senhora
da Conceição, em Pajuçara, Município de Maraca
naú, Estado do Ceará, comemorará no próximo dia
3 de maio o 100 aniversário da paróquia criada, em
1992, pelo Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio
Lorscheider, desmembrada da Paróquia de São
José de Maracanaú.

O momento é de muita emoção e de alegria pe
las conquistas da comunidade e pela consolidação do
projeto de fé viva implantado pelo pároco José Herval
Ferreira, seu primeiro pastor, que, ao lado do Pe. Ge
raldo Magela e do Pe. Carlos Roberto A/toá, imprimiu
em seu trabalho a marca do inter-relacionamento
com a comunidade.

Com a organização de grupos de reflexão e cír
culos bíblicos permanentes, o Pe. Geraldo Magela
transformou cada fiel em parceiro de seu projeto de
evangelização.

Com zelo e responsabilidade, o Pe. Geraldo Ma
gela abraçou o propósito de transformar a populosa
paróquia em uma rede de comunidades missionárias.
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E isso foi se realizando por meio de cursinhos, reu- Nova Friburgo. Trabalhou como missionário em Espe-
niões e encontros, para não deixar que uma estrutura ra Feliz e Mutum, na D~ocese de C.arating~, Minas~G.e-
pesada impedisse ou emperrasse a caminhada dos rais; em Vilh~na, na Diocese de .JI-Parana, Rondonla;
leigos. Estes deveriam ser maduros, livres e respon- em Belo Honzo~te, Minas Gerais, e estava em PaJu-
sáveis pela Igreja e sua missão. Por isso, todos foram çara, Maracanau desde 1992.
adquirindo certo ardor missionário capaz de impulsio- Neste momento, portanto, Sr. Presidente, presto
ná-Ios para a missão caminhando com suas próprias minha homenagem ao Pe. Herval, elevando minha
pernas, em grande sintonia com o pastor, que, mais prece a Deus para que o continue iluminando. Desejo
que orientador, foi um pai amigo em todas as horas. que, em sua nova caminhada, ele encontre o mesmo

Com dinâmica própria e cristãos vocacionados, êxito cristão alcançado em Pajuçara.
a paróquia se estruturou em reuniões sistemáticas, Por fim, quero ainda saudar o seu substituto, o
em estudos e aprofundamento da Palavra de Deus. E, Pe. Sebastião Batista Viana, que está vindo de Mato
como disse o Apóstolo, "o reino dos céus é compara- Grosso para o Ceará, desejando-lhe boa acolhida e
do a um grão de mostarda que um homem toma e se- esperando que dê continuidade à obra do Pe. Herval
meia em seu campo". Assim, os grupos se multiplica- no seio da comunidade maracanauense.
ram em várias pastorais criativas e conscientes. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Atualmente, a Paróquia Nossa Senhor~a da C?~- O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o
c~ição tem 25 c<;>munidades, abrang~ndo tres Munlcl- seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
p~os: Maraca~au, Pac~tuba e Caucala. N.essas co~u- putados, a tomada de consciência e conseqüe~e
nldad~s, estao org~n1zadas as ~as!o~als da Saude, adoção de políticas e práticas visando à preservayao
da Cnança, do Batismo, do Matnmonlo, da Juventu- do meio ambiente veio somar-se há cerca de trinta
de, da Catequese, da Liturgia, do Dízimo e d.o Solo anos, às grandes questões sociai~ e econômicas que
Urbano, entre outras. Ao lado dessas pastorais, atu- definiram a pauta das nações durante todo o século
am também as equipes missionárias,_os encontr?s de passado.
casais co.m .Cristo, os grupos de oraçao e os ministros De início a questão era defendida por pequenos
da Eucanstla e d~ Pa~av~a. . . . grupos considerados exóticos, seus integrantes eram

Essa organlzaçao e dirigida por uma coordena- vistos como chatos, impertinentes e até mesmo alle-
ção que. conta com represe~tantesde cada pastoral e nados dos problemas fundamentais da socie?ade.
de mO~II!lentos qU? c~:m~poe~ o Conselho Pastoré3:1 Trata-se de avaliação incorreta, como se ~ê hOJe ~em
Com~n1tano. t:- paro~u.la Irradia seu t~abalho e s~a.te dia, pois no período inferior a uma geraçao mllhoes
tambem por Intermedlo ~e uma emissora de ~ad.lo, de pessoas, espalhadas por todos os países do mun-
com o programa Ave Mana em sua Casa, que dlana- do lutam pelo grande desafio que é criar a cidadania
mente penetra nos lares de Maracanaú levan.do.? Pa- pl~netária.

lavra de ,Deus, desde .1992, além da transmlssao ,da Com bem disse Fábio Fek:lmann, homenageado-
Santa M~ssa aos.d.o~lngos. Toda es~ estrutura e ~ junto com Chico Mendes _ com o título de Cidadão Bra-
expressa0 da religiosidade e dedlcaçao do Pe. Jose siliense no Dia da Terra, comemorado ontem, dia 22 de
Herval Ferreira. , . abril, na Câmara dos Deputados, a cidadania planetária

No mome~t~ em que a ParoqUla de Nossa ~e.- é composta de direitos, corno o de desfrutar de um ~om
nhora da Concelçao comemora dez anos dessa fertll clima usufruir a biodiversidade e a qualidade de Vida,
e produtiva existência, o Pe. ':Ierval , com a consciên- mas i'mplica também deveres com o momento atual e,
cia de ter seme.é3:?o bem o gra~ de mostarda, despe- principalmente, com as próximas gerações. Quando al-
de-se de seus fieiS pa.ra as.sumlr novo desafio ~o .Mu- guém joga um copo de plástico em ruas ou estrada~,
nicípio de Espera Feliz, Minas Gerais, onde Ja vIveu aquele objeto pode permanecer ali por décadas segul-
por quatro anos. das como testemunha de sua irresponsabilidade ou ig-

Toda a comunidade sabe que são as congrega- norância. O mesmo vale para os governos que fazem
ções que traçam os caminhos de seus integrant~s. vista grossa para a poluição das águas, da terra e do ar.
Mas esse conhecimento não impede .q~e ~s alegnas Com freqüência ouço comentários sobre os
das festividades de dez anos de con~lvencla se mes- exageros contidos nos protestos e alertas feitos pelos
c1em com a dor da despedida e anteclpa?a saudade. defensores do meio ambiente. Aproveito para le~brar

Pe. Herval nasceu em It~ocara, R~o de Janeiro, o exemplo do Mar de Aral, situado no centro da Asia,
em 6 de ?ez~~bro ?e 1936,~ filho de Miguel ~onçal- que teve mais de 80% de sua superfície seca em cur-
ves Ferreira, Ja faleCido,. e Ura~la Braga Ferreira, que, to prazo de tempo. Poderia também citar o iceberg
com quase 90 anos ainda vive em Itaocara. Orde- . .
nou-se padre da Co~gregaçãodos Missionários Sa- que se de~c?lou recentemente na. ~ntartlda e, com
cramentinos de Nossa Senhora em 18 de julho de sua superflcle de centenas de qUllometros quadra-
1965, em Itaocara, por D. Clemente Isnard, Bispo de dos, trafega à deriva no Atlântico Sul ameaçando a
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navegação em toda a área. Além disso, há os outros de ~ ~70, foi. pioneiro na criação dessa disciplina na
sintomas relacionados ao efeito estufa que, dizem ci- Amerlca Latina.
entistas renomados, resultam de somatória que in- Em 30 anos de existência, o DEMA formou pro-
c1ui, entre outros ingredientes, as queimadas na Ama- fissionais na área da engenharia de materiais em cur-
zônia e a emissão de gases industriais na atmosfera. sos de graduação, pós-graduação e doutorado e de-

O efeito estufa traz sérias ameaças no prazo de senvolveu grupos inéditos de pesquisa de polímeros,
um século no máximo: aumento da temperatura ter- cerâmicas, metais e ligas e materiais conjugados, o
restre em vários graus e elevação do nível do mar que dotou o Brasil de um vigoroso programa de for-
numa faixa entre 30 centímetros e um metro e meio, mação de alto nível nessa área do conhecimento.
com conseqüências trágicas para todos os seres vi- Atualmente, o DEMA da UFSCar oferece cerca de
vos, em todos os continentes. sessenta disciplinas de graduação na área de materiais

Os exemplos negativos para o meio ambiente para os nove cursos de graduação em Engenharia e a
são numerosos - e aqui vale incluir a construção de maioria das disciplinas de pás-graduação dos cursos de
usinas hidrelétricas mastodônticas, conforme a ma- mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Ma-
triz energética brasileir~. A bola ~a vez ~ a Usina de teriais da universidade, contando para isso com 44 do-
Belo M?nte.. ~ ser erguida n~_Ba~la do ~In_gu, E~t~do centes do próprio departamento e de outras institui-
do Para, cUJo. Impacto na,reglao ainda fOI ~a? SuflclE~n- ções, 354 mestres e 96 doutores formados até dezem-
temente avaliado. Mas ha defensores da Idela convlc- b d 2001

d
.•. roe.

tos e que as vantagens estritamente economlcas .. .• . .
bastam para justificá-Ia. FOI a partir da experlencla bem-sucedida do

A questão ambiental envolve todos os países D~MA ~~ ~FSCar que sur~iram os de~~rtament?s
igualmente, e é certo que alguns governos, principal- unlv~rsltarlOS ?e Engenharia de Materiais no ~als,
mente de países desenvolvidos se mostram alheios. totahzando hOJe dezesset~ cursos d~ grad~açao e
O Presidente Bush, do alto de sua arrogância e onipo- quarent~yr~gramas de po~-graduaça?.estrlto sen-
tência, é o exemplo mais acabado dessa postura, ao so em Clencla e Engenharia de Materiais.

continuar se negando a assinar tratados que visam di- Só para se ter uma idéia do elevado nível de
minuir a emissão de gases ou conter a obsessão con- ensino e de pesquisa do DEMA da UFSCar, a insti-
sumista, que tantos danos traz ao meio ambiente. tuição alcançou o conceito máximo (7) da

Para exercer um contraponto, acontecerá em CAPES/MEC, que é considerado excelente e de pa-
agosto, na África do Sul, a Eco 2002, também chama- drão internacional, de acordo com a classificação
da Rio + 10, que vai fazer um balanço das resoluções obtida na avaliação.
e propostas apresentadas em 1992, quando o Brasil A contribuição pioneira do Departamento de
sediou o maior de todos os encontros sobre o meio Engenharia de Materiais da UFSCar foi decisiva para
ambiente. o avanço do ensino e da pesquisa científica no Brasil

O grande desafio do próximo encontro é justa- e para o controle de novas tecnologias no campo de
mente implementar as decisões e a legislação que materiais.
vêm sendo tomadas nos últimos anos e dobrar a re- Aproveito também a oportunidade para congratu-
sistência dos países do hemisfério norte. E isso só se lar-me com todos os professores, pesquisadores, alu-
torna viável à medida que se universaliza o conceito nos e funcionários do DEMA da UFSCar pelos seus 30
de cidadania planetária. anos de existência, marcados pela excelência no ensi-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. no e na qualidade da pesquisa.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro- Sr. Presidente, anexo a este pronunciamento ar-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. tigo intitulado ''Trinta anos do Departamento de Enge-
Deputados, tenho a satisfação de registrar desta tribuna nharia de Materiais da UFSCar", de autoria do Prof.
os 30 anos do Departamento de Engenharia de Materia- José Roberto G. da Silva, publicado pelo jornal Prim~
is da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, em ira Página, de São Carlos, São Paulo, e prospectos
São Paulo, o primeiro departamento universitário brasile- dos cursos de graduação, pás-graduação e de douto-
ira da disciplina e da universidade. rado do DEMA, para que sejam registrados nos Anais

Aproveito a oportunidade para destacar a atua- da Casa.
çãodo Prof. José Roberto G. da Silva, PhD em Ciênci- Muito obrigado.
as de Materiais e professor adjunto do Departamento
de Engenharia de Materiais - DEMA, que, ao lado de
outros ilustres professores e pesquisadores, em abril
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Neste ano. se comemor1l os
30 ~nos de insllllaçAo na
UFSCar do primeiro depBnB
menlO universilário brasileiro
de Engenharia de Maleriais.
Sua installlTio OCOrreu dois
anos apc\s o InIcio da.~ alivida.
de~ acadêmicos da própria
Universidade quando ela lan
çou. em .beil de 1.970, o cur
so de Kr1Iduaçlo eRllo deno
minado de "Engenharia de
Cianela de Materiai." como
um cura0 pIoneiro na Aml!r1
c:a latina, .endo hoje o cuno
mais antila da UFSCar com
cen:a de 1.200Engellheilol ele
Malerial. jj formados.

Apanirde 1.970, a UFSCar
começou a arre&imentar pes
soai para compor o futuro de
panarnento sob a liderança do
enl40 pn:sidente do Conselho
Curador da UFSCar. professor
Sélllio Mascarenhas de Olivei
ra e do enlJo reitorda UFSCar.
professor Heitor GUflulino de
Souu. Contratou-se especia
listas no Brasil e no Cllterior.
denln: os qUilÍs aiguns ((sicos
e engenheiros mecânicos for·
mados na EESC·U5P, com a
missão cie estllbeiecer o cum·
culo inovadordocursodegra
duação em Engenharia de
Materiais e, em seguida, mon
tar e instalu o =pcai1io de
partamento.

A estrutura curricular des.
se curso. adotada at~ hoje COIII

pequenas modificações. foi
daborada por
Vandcrlei !lei·
miro Svenut,
LUIZ Romariz
Duarte. D)'o-
ois io Garcia
Pinatli e por
mim. com a
imprescind(·
vel colabora·
ção de especi·
alistas nacio·
nais e eslran-
gelros. Em paralelo. foram se
fOlTIWldo grupos de professo
res e pesquisadores para nu
clelII o futuro departamento.
Em abril de 1.912, o prol". Van·
derlel Belmiro Sverxul. dire
lor do emão Instituto de Ci·

c:oCaa, {aiuatCe"lro 1fe t.:í!p.i:j'
cl/I! BICaIU e Tecnolo,ia) me . I

dcaílnou como .uper'ltiaor .
admlnl61tatlvo (urna e.P'cI.
4aCltefla I'fovlaórla) do
grupamesno ôe dez professo
res e da. instalaç6es do fu.
turo deputamo'l1o na re,ilo
lul do campul.

Com a criação formal do
novo departamento in6dito no
Brasil. foi nomeado em ouru
bro de 1.972 como Chefe
"pro-tempore" do Dema o
prof. dr. Ricardo Enrique
Medrano, f',Ic:o _senlino lO
c~rn-doutoradoem MetalUflia
ffslca nos Bstados Unidos: e
como primeiro vice·chefe
"pro-temporc" do Dem. o
prof. dr. Egon AnIGllÍoT~s
Berg. engenheiro qufmico
paratlaense recj!m-dootorado
em Cerimica pela Escola Po
Iitá:nica da USP.

Desde entlo usumúlun a .
Chefia do DeIIla. em ordem
cronológiea. os profs. drs.
Ego" Antônio Torres Berg.
Jo~ HemiÚJ de Calcro y Cu
tro. Dyonisio Garcia Pinalli.
Jo~ Roberto Gonçalves da
Silva. José Roberto Casarini.
Sebasr:~ E1i.as Xuri, Nelson
Guedes de Aleintara. Elias
Hage Júnior, Waltel Jo~ Bana
Filho, Rodrio BUda SUman
Bretas.Jo~Âllgelo Rodrigues
Glegolin. Cláudio Shyinti
Kiminami c Pedro lris PlIlllin
Filho.

Assim o Dcma·VFSCsr se
constituiu no primeiro deparo
tamenlO de Engenharia da
UFSCar. sendo o maior depar
tamento acadêmicoda Uhiver·
sidade com 41 docentes. dos
quais 25 sãoex·alunol do pró
prio curso de graduaçio em
Engenharia de Materiais da
UFSCar ji doutorados c pós
doutorados no Brasil e no c:,,'
terior, formando a quarta ge
ração de profissionais. Hoje
em dia. o Dema-UFSCar re
ctbc cerca de 2() profes.o...."
visitantes do eUerior c pós·
dOUlorandos por ano_

O projeto do Dema
UFSCar previa o estabeleci·
mento in6:l.ito de grupos de
pe.quisa em pollmeros. ce·
râmicas, metais e ligas cspe·
clai~ e materiais conjugados
('om di<posiçiio de resolver
problemas tecnol6gicos de
R1'lt<:riais e um vj~oro!Opro·
&""118 de fO/maçiio de alio

nfvel para .eu jovem corpo
doc:ente.

A g~ta realidade de hoje
•• concreliz~lUpela disposiçll.o
em construir uma nova Uni
versidade com pioneirismo.
qualidade e ousadia; a cora·
sem de enCreRlar rdistencias;
a firme crença na concretiza·
ção do curso e da carreira pro
fissional do engenheiro de
materiais: o Projeto DID·
Pinep de US$ 2.3 milhOes para
financiar equipamentos o la
boratório. o o vi,ocolo pro
,rama do formaçlo do um cor
po dOCClllO aJlaIneokS qlllLlifi
çado.

Em decOrrtnc:ia da conso
Iidaçlo 'do Dema.UFSCu
criou-se em 1.917 o lambéU:
pioneiro curso de graduaçllo
em En&eDhllÍa de Produção
(Materiais) junlo COITI o Depar
tamento de Engenharia de Pro
dução e em 1.978 criamos °
cnda Programa de Pós-Gradu
ação Eslrilo-Senso em Enge
nhatiade M8Ieriais. com o res
pectivo curso de Mestrado que
Já ~ormou 356 Mesues at~ ja
nClrp de 2.002. Em 1.987, foi
criado o i~to curso de Dou
!orade em Ci!nc:ia e Engenha
ria de Mareriais que já formou
98 Doulores at~ janeiro de
2.002. O 8Iual Programa de
Pós-Graduação Estrito-Senso
em Ciéncia e Engenharia de
Maleriais da UFSCar tem 44
docentes credenciados e cerca
de 10 colaboradores lendo re
cebido o conceilo mJbirno 7

(Excelente, pa
drão internad
onal\ daCllQ':S
MEC referen
te ao perlodo
enlre 1.998 e
2.fXX)juntocom
OUtros três pro
gramas de pós
graduação e5
trito-sen~o em
Engenharia do
Pais denlre cer-

C3 de J20 progl1lJflas brasilei
ros congêneres.

Atualmc:nte. o Dema.
UFSCaro! conslirurdo por áre.
as acadêmicas que lambo!m
rulizam pesquisa e desenvol
vimento. tonsflllOlia e preSla· •

õçll"<i de serviçoJ ~rll;maletlalS

e processos de alto desempe
nho nas Uns da Ciência de
Malerial'. MetelllrlJi.. Cer'
mi'" Pollmeros. Vidro•• Ma
teriais Conjugados e Reclcla·
gem de Materiais em cerca de
10.000 m' de laboratórios e
instalações na ala norte do
campus da UFSCar. Oferece
cerca de 60 disciplinas de gra
duação da área de.materiais
para os nove cur.:'" de gradu
ação em Engenharia da
UFSCar. lendo influência di
n:U1 na formaç.o pro/iuio-

•nalítllllte dos aJunos dos cur
sos de graduaçlo em Enge
nharia de Materiais e Enge·
nharia dc Produçio (Materi
ais). Éodepanamentorespon.
.sável pela ofena da maioria'

·da.s disciplinu de pós-gradu
ação dos cursos de MeSlrado
e,Doulor.do em Ciência e

" Engenharia de Materiais da
UFSCar.

Nos últimos anos. foram
instalados no Ikma·UFSCar
um Centro de Caracterização
e Desenvol1iimento de Mate
riais (CCOM) em parceria
com a Unesp de Araraquara,
um Núcleo de !nforma:;;:::
Tecnológica (Nln em Male·
riais. um Nücleo de Recicla
gem de Resíduos Sólidos (Nú
cleo 3R) e v,"os Núcleos de
Excelência em Pesquisa e De
senvolvimento de Materiais.

A partir da experiência
bem sucedida do Dema
UFSCar surgiram virias ou
Iras lkpartamenlos univel5i1á.
rios de Engenharia de MUleri
aís no Brasil. com 17 cursos
de graduação dessa carreIra
funcionando no País e cerca de
outros IS em vias de serem
criados a curto e mo!dio pra.
zos. Há hoje cen:a de 40 pro
gramas de pós-graduaçãO es.
Imo·senso em Ciência e En.
genharia de Materiais funcio
nando no Pafs.

· Como mc:mbro da equipe
pIoneira fundadora, COlhO ex.
chefe c como o doceme mai~

antigo ainda em exerclcio em
tempo inlegrul e dedic~ç;io

exclusiva no Dema.UFSCa/,
cumpnmenlo com orgulho a
lodos que comribufram para a
c~ncretlz~çiio dessa grata re·
alldade de hoje.

Jo!:é R(lberto G. da SII"a • PhO em
ClencliSs de tA.. iell'l'ht" ... l:>lol.550r
8 CIUf\kJ ÚO Oema· ursc,a(.
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Todos..~s ao Programa de~ submeter-se ao
Proc~~eleçao.oqUGICOntém.~~,a saber, .
P~deConheclmentoem~:~...~...

oscandidatoS~terao~~...Exa~_-
de Proflcl~.411ft. ' • Inglês. ..-

Pan os CUrsos de Mestrado e Doutorado
Apresentar comprovante de conclusão dateurso g•.

bacharelado ou de Engenharia. histórico escolllr
deste CU"'O, Currlcu/um Virae e duas cartllS, de

recomendação e compromisso de f:IIlOrno à
instituiçãO de origem,quando for~.

" ,J1
Ser acello por orientador Cllídenciado no
Programa e a~tar umpláno de trabalho
dentro das~s de~.'J4Programa.

Somen~ra ocu.r~,orado
Além ~umeotbSQIiIIdo$lIdma.apresentar

tambêm: o comprQll.tQle"de tOIldiIRo do curso
de Mestrado e o c~hlst6rico l!SColar.

Para o doutoradllr)if.'"ma prova ctt Inglês que é
obri\PtÓfla e eliminatclllllL""~;,

~_d"""""'~.. -..-dol'ro"._
~-'''Ih''hftp;I~ ...lj. .'

,","1 ;":;'0 ,r.~' .
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Um mercado amplo. Uma carreira de suemo!
um a globalíza's=ão da t:collulIlia. os me/GIt.Jo~

estão mais L:ompelltivos. Qualidade é essendul.
Os materiais estào presentes em tudo que se faz
para atender aos JntcrC~ses c às necessidades
humanas. A C8lTCua de Engenharia de Materiais
é ampla e rornece inúmeras possibilidades de
sucesSo, A graduaçào em Engenharia de
Maleriais da UFSCar possui currículo pioneiro.
F()~ cr~ada em 197(,. r' compreende Ciências
Rás,lcas., Ciências. Apll~·.ulas e Tecnol\Jgia. As três
ênfases atuais são: Melai .... , Cerámicas e
Polímeros, além das suh-áreas em Vidru~.

Compt1s1l0\ e Reciclagem, el1lrc uUlra~.

Na graduação, os alunos. têm lreinamenlo experi
mentai; participam de prujetos Je: iniciação cien
(ífil,:a e lt:l:ooJógiç~l~ eslágio indust["iaJ f.:urricular
obrigatÓrio; e>'enlOS lecno-ciem(ficos (congrc,
!l.OS e simpósios). atividades sociais, culturais e
~splJniva ..... O L1G - Laboratório de Infomlálica
para a Grauua!J:ã<> diSpõe de 30 tenninais pard que
us alunos ulili'/,em m. recurSl1'" de informática.
para atividades dlt1áticas (aulas com !:wjtwa,.e
pedagógicus. elaboração de larefa~. exercicios.
artigos, relalórios, ele. l. O curso olcr~Le 60 vagas
anuais pd,l FU V EST, t~ndo formatlu m~\~ de mil
profissionais, Na pós-graduaçãu, já 5.~ formaram
mais de 200 meslres ~ 20 doulOres.

c

Engenhari,g

1It: ~,li\ L.. ~Ir".'t PI)D Cnn'll.:ctl':l i. fi).", l'Jid
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - tais para que a educação alcance estágio coerente
Concedo a palavra ao Deputado José Carlos Coutinho. com as aspirações de desenvolvimento do País.

O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (PFL - RJ. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. e Srs. Deputados, é impossível ministrar ensino O SR. ARV KARA (PTB - SP. Pronuncia o se-
de qualidade se os professores exibem escassa for- guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
mação iJrofissional. A constatação é óbvia. Mas, no dos, a cidade de Taubaté promove neste mês de abril
Brasil, as evidências não costumam influenciar políti- a Semana Monteiro Lobato, dedicada ao seu filho
cas públicas, por mais que sejam repetidas. Man- mais famoso. Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de
têm-se como advertências que não provocam medi- abril de 1882, em Taubaté, onde viveu sua infância no
das saneadoras. Ao contrário, é comum aos desvãos sítio do seu avô, o Visconde de Tremembé, hoje um
das relações estatísticas, em vez de se enfrentar a re- monumento histórico tombado pelo CONDEPHAAT.
alidade com ações adequadas. No caso das diretrizes Trata-se do Sítio do Picapau Amarelo, nome tirado de
educacionais, é o que se registra com freqüência. sua inigualável obra dedicada às crianças.

O mais recente informe da UNESCO, agência da Mesmo tendo permanecido alguns anos sem
ONU para educação, cultura e ciência, põe a nu situa- uma exposição maior na mídia, Lobato continua sen-
ção humilhante. Entre os países das três Américas, o do um escritor amado por crianças e adultos, e seus
Brasil ocupa o último lugar na pesquisa, que avaliou livros são recordistas de venda. Ainda não se fez
em 2001 o desempenho, em matéria de leitura, de es- nada parecido, em termos de literatura infantil, com o
tudantes de 15 anos. É um retrato desolador do ensino, que foi criado por esse taubateano irrequieto e de mu-
mas não surpreendente. O índice de repetência no en- ito valor, exemplo para as novas gerações.
sino fundamental é de 21,6%, o pior do continente Monteiro Lobato escreveu uma importante obra
americano. O Exame Nacional do Ensino Médio - para adultos, como os livros "Urupês" e "O Escândalo
ENEM do ano passado já assinalava o baixíssimo nível do Petróleo", essenciais para a compreensão de nossa
da educação nas instituições pesquisadas. Pátria e de nossa gente. Foi ainda um patriota apaixo-

É fácil diagnosticar o fenômeno. O mau aprovei- nado, perseguido por conta de seu nacionalismo e sua
tamento escolar resulta, sobretudo, da má formação luta pelo petróleo brasileiro. Foi advogado, promotor,
dos professores. A grande maioria sai das faculdades jornalista, fazendeiro, adido brasileiro no exterior, em-
particulares, onde a instrução é quase sempre de má presário e editor, tendo sido proprietário da primeira
qualidade. Os docentes carecem, assim, da compe- editora eminentemente nacional. Militou em muitas
tência desejável para o exercício do magistério. São frentes, sempre com a mesma garra, a mesma cora-
levados a formar alunos com deficiências graves. gem, a mesma altivez e competência. Mas foi como es-
Mais tarde, muitos dos estudantes habilitam-se como critor infanto-juvenil que Lobato superou-se, legando
professores. Aí se completa o círculo vicioso do mau uma obraprima que dificilmente será superada.
professor. A Semana Monteiro Lobato, Sr. Presidente, qui-

O coordenador do Instituto de Física da Univer- çá a mais importante realização do gênero em nosso
sidade de São Paulo mostra um cenário sombrio em Pais, é um momento de reflexão. Momento para vol-
relação ao ensino médio. Hoje, 80% dos professores tarmos a ler os livros do autor, refletirmos acerca de
da área de ciências exatas não são licenciados. Fize- suas façanhas, suas lutas e seus embates sempre
ram outras faculdades. Dão aulas apenas como bico, em prol de uma boa causa. Esse caboclinho de Tau-
sem conhecer a metodologia, segundo nos informa. baté, como ele próprio gostava de apresentar-se,

Outras mazelas contribuem para a baixa quali- combateu o bom combate. Amou e valorizou o nosso
dade do ensino fundamental e médio. São os baixos caipira, dando-lhe uma dimensão universal, magis-
salários dos mestres. Ausência de infra-estrutura bá- tralmente levado às telas na figura do seu persona-
sica, corno bibliotecas, computadores e laboratórios. gem Jeca Tatu, por intermédio do cômico Mazzaropi,
Infiltração de drogas nas salas de aulas. Estudantes que viveu e teve seus estúdios na nossa querida cida-
não são preparados para enfrentar a concorrência no de de Taubaté.
mercado de trabalho. Felizmente a televisão brasileira, sempre entu-

Sr. Presidente, antes de tudo, é indispensável pida de enlatados estrangeiros, obras de discutível
qualificar a formação de professores, dar-lhes condi- valor artístico e que mais deseducam do que educam
ções dignas de sobrevivência e instrumentais ade- nossas crianças e jovens, voltou a exibir uma série
quados ao exercício da profissão. São imposições vi- baseada nas obras de Monteiro Lobato. É a volta tri-
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unfante de Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta,
Visconde de Sabugosa aos lares brasileiros, mostran
do personagens tipicamente nacionais, enaltecendo
nossa história, nossa cultura, nosso folclore. A Rede
Globo de Televisão, com o Sítio do Picapau Amarelo,
presta um grande serviço ao Brasil, voltando a ter em
sua grade de programação Monteiro Lobato.

A Semana Monteiro Lobato, iniciada há meio sé
culo numa reunião do Rotary Club de Taubaté, quan
do o Prof. Gentil de Camargo, que fora amigo do escri
tor, proferiu uma palestra acerca de sua vida e sua
obra, é uma semente de bons frutos. Graças a uma
plêiade de bons taubateanos, homens de escol, como
Oswaldo Barbosa Guisard, Gentil de Camargo, Cesí
dio Ambrogi, Antônio Mello Júnior, Antônio de Freitas
Malamann, Fábio Moura, Ernani Bevilácqua, Sayão
Lobato, Carlos Mattos de Carvalho, essa efeméride
jamais foi olvidada.

Taubaté recebe diariamente muitos turistas que
procuram conhecer a casa onde nasceu Monteiro Lo
bato, na sua maioria estudantes e professores. Recen
te pesquisa mostrou que o Sítio do Picapau Amarelo é
o segundo local de maior atração de turistas em todo o
Vale do Paraíba, só perdendo para o Santuário Nacio
nal de Nossa Senhora, na cidade de Aparecida. O pú
b�ico continua se encantando pelo mundo maravilhoso
criado por esse escritor genial, como cantou em um de
seus mais felizes enredos a Escola de Samba Man
gueira, do Rio de Janeiro, na década de 60.

Monteiro Lobato tem a sua obra de literatura in
fantil, uma das mais férteis do mundo, reunida pela
Editora Brasiliense em dezessete volumes. A titulo in
formativo, vale observarmos que o seu primeiro traba
lho no gênero, publicado em São Paulo em 1921 pela
editora "Monteiro Lobato & Cia", com ilustrações de
Voltolino, tinha o título, hoje imortal, de "Narizinho
Arrebitado" .

Ao todo, os dezessete tomos, dedicados às cri
anças, são os seguintes: "Reinações de Narizinho",
"Viagem ao Céu e o Saci", "Caçadas de Pedrinho e
Hans Staden", "História do Mundo para Crianças",
"Memórias da Emília e Peter Pan", "Emília no País da
Gra~ática e Aritmética da Emília", "Geografia de
Dona Benta", "Serões de Dona Benta e História das
Invenções", "O. Quixote das Crianças", "O Poço do
Visconde", "Histórias de Tia Nastácia", "O Picapau
Amarelo e A Reforma daNatureza", "O Minotauro", "A
Chave do Tamanho", "Fábulas e Histórias Diversas" e
"Os Doze Trabalhos de Hércules", em dois volumes.

Monteiro Lobato dedicou-se ainda à tradução e
à adaptação de obras célebres da literatura universal,
como "Contos de Andersen", "Contos de Fadas", "Ali-

ce no País das Maravilhas", "Alice no País dos Espe
lhos", "Contos de Grimm", "Robinson Crusoé", "Robin
Hood".

Um livro de Lobato que provocou muita polêmi
ca quando de seu lançamento foi "O Poço do Viscon
de". Edgard Cavalheiro, biógrafo do escritor, lembra
que essa obra fez profecias tremendas. Naquele mo
mento, 1937, pela boca dos técnicos oficiais, o Brasil
não tinha nem poderia ter petróleo. As afirmativas do
Visconde, nesse sentido, eram vistas como heresia
ou provocação. Mas dois anos depois, exatamente na
cidade de Lobato, interior da Bahia, justamente no lo
cai indicado pelo personagem lobatiano, o petróleo
brotou da terra e jorrou farto, para gáudio de todos os
verdadeiros nacionalistas, como Monteiro Lobato.

Podemos dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, que Monteiro Lobato encarnou as virtudes
do povo paulista e o fundo espiritual do povo brasilei
ro. Personalidade rica e complexa, o criador de Jeca
Tatu nos surpreende. Conscientemente ou não, sua
vida e sua obra sofrem, ante o impacto da luta e da
dor, uma amplitude, um desdobramento que supera o
seu tempo e mergulha com força as raízes no chão
dramático dos nossos dias.

Era bem, o que hoje podemos sentir, nessa ilu
minação do passado que o tempo nos dá, o bandei
rante típico, ele que foi filho de Taubaté, uma terra de
bandeirantes. Foi do seu realismo paulista e, ao mes
mo tempo, de seu amor nunca desmentido ao Brasil
que nasceu sua mais importante obra adulta. E, como
taubateano, o autor teve profundas ligações com o
Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Foi nessa im
portante região paulista que Lobato concebeu sua
notável literatura infantil e adulta, convivendo de perto
com nossa gente, principalmente com o caipira
vale-paraibano, auscultando seus reclamos e reivin
dicações. Por tudo isso, Lobato é um orgulho para a
Nação brasileira, mercê de suas campanhas naciona
listas e cívicas, como a pelo petróleo, e para nossas
crianças e jovens, graças à sua literatura, imortal e
imorredoura.

Monteiro Lobato, como dissemos, teve uma con
vivência intensa com a sua terra natal e a região onde
se localiza Taubaté. Escreveu para jornais e revistas
de Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava, como no
"Minarete", em que ele fazia de tudo, até os textos dos
reclames - como se dizia na época -, já antecipando
seu estilo às vezes sarcástico, às vezes poético, mas
sempre de muita qualidade literária.

O escritor viveu algum tempo em Areias, onde
foi promotor público, após terse formado advogado
pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
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na Capital paulista. Foi em Areias que ele teve a opor
tunidade de estudar a época de opulência e fausto
das cidades do chamado "Fundo do Vale", comparan
do-a com o período de decadência.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, tenho a satisfação de parabe
nizar o Senador Iris Rezende, pelo seu aniversário,
ocorrido no dia 22 de dezembro. Aproveito para regis
trar a admiração, o reconhecimento e o respeito devi
dos diante da excelência de suas virtudes e da
bem-sucedida trajetória do homem público que se no
tabilizou no exercício das funções de líder estudantil,
Vereador, Deputado Estadual, Prefeito, Governador
do Estado de Goiás por duas vezes, Ministro da Agri
cultura, Senador e Ministro da Justiça.

Assim tem sido sempre lembrado Iris Rezende,
distinguindo-se a capacidade de liderança e a ascen
dência comprovada desde os tempos em que presidiu
os grêmios estudantis Félix de Bulhões, do Liceu de
Goiânia, e Castro Alves, da Escola Técnica de Cam
pinas.

À frente da Prefeitura de Goiânia, Iris Rezende
cumpriu gestão inovadora e histórica, ao promover a
formação de mutirões, conseguindo, com efeito, apro
ximar a população da administração pública.

Quando foi cassado pelo regime militar, dedi
cou-se à advocacia, sem, no entanto, jamais abando
nar suas convicções democráticas e os ideais de jus
tiça social.

Seu carisma e liderança conduziram-no ao de
sempenho de missões ainda mais relevantes, com o
que se ampliou ainda mais o seu prestígio, indo muito
além do âmbito local.

A propósito, o livro "Iris, o Carisma", de autoria
de Luiz Alberto de Queiroz e Jorge Lyra, reúne depoi
mentos importantes e apresenta relato notável dos fa
tos mais marcantes da vida e da obra de Iris Rezende,
mostrando o surgimento do líder; a influência cres
cente; as realizações na administração de Goiás; a
cassação; as campanhas vitoriosas; os companhei
ros de luta, em especial a esposa, Dona Iris de Araújo
Machado; as dificuldades enfrentadas; o exemplo de
competência, coragem e determinação.

Iris Rezende, mais que referência obrigatória da
política de Goiás, é uma das principais personalida
des do Estado, com presença decisiva e definitiva no
quadro da política nacional.

Honesto, humilde, idealista, vibrante, carismáti
co, Iris Rezende possui, sobretudo, as qualidades exi
gidas de grande líder, sempre pronto para assumir
responsabilidades e realmente capaz de vencer os

maiores desafios, produzir os progressos necessári
os e estimular os indivíduos a agirem em benefício da
coletividade.

"Minha vida sempre foi marcada pelos sonhos, e
os fiz realidade com trabalho e a ajuda de Deus". Essa
declaração do próprio Iris Rezende explica muito
bem, revela com sinceridade e clareza, a essência do
político que tem contribuído para engrandecer a histó
ria administrativa e política do Estado de Goiás e do
Brasil.

Com votos de saúde, paz e felicidade, sauda
mos, enfim, Iris Rezende, o estadista, o homem de vi
são, o realizador incansável, digno da confiança de
seus seguidores.

Justifica-se, pois, plenamente o tributo de reco
nhecimento de Goiás e do País em homenagem a um
de seus mais eminentes e respeitáveis homens públi
cos, exemplo de conduta e inspiração permanente na
luta em defesa da justiça social, da vida, da esperan
ça e do bem comum.

Parabéns, Senador Iris Rezende.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Deputado lédio Rosa, do
PFL do Rio de Janeiro. S. Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Sem revisão do
orador. ) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amigos da nossa querida Região dos Lagos do Esta
do do Rio de Janeiro, formada pelos Municípios de
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação de Búzios, São
Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Saqua
rema, amigos que buscam nossa terra para o lazer,
turistas e veranistas, a Região dos Lagos é compacta.
Cada Município dista um do outro de dez a quinze qui
lõmetros, razão por que, chegando à nossa região,
pode-se em um único dia fazer um belíssimo passeio,
apreciando nossas lagoas, o oceano, nossas praias.

Por ser o único Deputado Federal da região, sou
cobrado constantemente a apresentar medidas, que
estou requerendo à Casa, em benefício da minha
base política, a Região dos Lagos.

Também como único representante da Defenso
ria Pública - sou Defensor Público aposentado -,
quero aproveitar esta oportunidade para falar um pou
co das queridas Defensorias Públicas do Estado do
Rio de Janeiro e da União.

Falando em Região dos Lagos, não nos pode
mos esquecer e deixar de citar permanentemente a
Lagoa de Araruama, que banha os Municípios da re-
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gião e recebe carga de esgoto sanitário, o que a leva do projeto apresentado pelo Secretário-Executivo do
a deteriorar-se aos poucos. Consórcio Verde, do Consórcio Ambiental Lagos/São

Sr. Presidente, posso adiantar que esse malefí- João, ficou impressionado.
cio que tanto prejudica nossa população está com os Esperamos que dentro de pouco tempo essa
dias contados, uma vez que a distribuição de água verba seja aprovada e o Ministério do Planejamento a
potável e o conseqüente tratamento de esgoto passa- libere. A referida lagoa abastece mais de 1 milhão de
ram à responsabilidade de empresas privadas que pessoas na Região dos Lagos. Assim, não será a sal-
detêm a concessão desses serviços. vação apenas da lagoa, mas de toda a região.

. Nesse particul~r, as c~ncessio.náriasPró-Lagos É como se essa verba fosse empregada em um
e Aguas de Jutu~nalba estao antecipando as ~tapas hospital. Afinal, se não tratarmos o esgoto que vai
~e tratamento, visando ~roteger nossa lagoa, Inves- para a lagoa, por certo, toda a população será conta-
tlndo em algumas estaç?es de tratament~. . minada. Estivemos com o Dr. Gerson, que já fez parte

To~amos conhecimento,. p~r meio do Dlre- da SERLA e conhece a região. Acreditamos que ele
tor-P.resld~n~e da ASEP - Agen~la. Reguladora de poderá sensibilizar o Ministro do Planejamento no
Serviço Publico -, Dr. Adalberto Ribeiro, de que o res- sentido de liberar esses recursos.
pectivo plano diretor dessas empresas já foi aprova- , .._
do" Tomamos ciência também de que essas empre- Alem dessas me~ldas,.cUJa exe~uçao est~mos
sas estão antecipando investimentos para tratamento ac~~panhando, ~ostana de Informar a po~ul~çao ~
de esgoto no valor de 47 milhões de reais, a serem in- re.glao que"Prefeitos.. Vereador_es, alguns orgaos pu-
vestidos nesses doze meses vindouros, com trata- bllcos e entidades pnvadas estao lutando para a recu-
mento de esgoto, coleta e outros serviços. É claro que peração dessas lago,as: Daí por ~ue estão inseridas
os investimentos não ficarão por aí, eles seguirão nos no contexto do consorcIo da Reg.ao dos Lagos.
anos seguintes. Sr. Presidente, além do tratamento de Por outro lado, há também a conscientização de
esgoto, outros serviços precisam ser executados em que a assistência ao meio ambiente não depende
nossa lagoa. Eles ainda permanecem sob a respon- apenas da ação de um ou outro Município, de um ou
sabilidade dos Poderes Públicos. outro Prefeito, mas da reunião de todos os órgãos pú-

Esses Municípios encontram-se unidos no Con- blicos e privados.
sórcio Verde. Os serviços públicos são no sentido de Nesse sentido, foi criado o Consórcio de Gestão
fazer o trabalho de desassoreamento de diversos Ambiental das Bacias Hidrográficas da Região dos La-
pontos d~ estrangul~mento da. lagoa, a proibi~ão de gos, formado pela bacias dos Rios São João, Una e
aterros, limpeza de nos e ca~als que n~l~ desaguam das Ostras, cujo Presidente é o Prefeito de Araruama,
e o controle de entrada das aguas oceanlcas. Francisco Carlos Fernandes Ribeiro, que tem conjuga-

Para este ano, a bancada do Estado do Rio de do ações e coordenado interesses e providências rela-
Janeiro, sensibilizada e após analisar a situaçã~, tivas aos Municípios participantes desse consórcio.
aprovou emenda ao Orçamento no valor de 14 ml- A I d d . R .- d L
Ih- d . O . I . A - " N " que es que eman am a eglao os agos

oes e reais. estlnou esse va or agencia aClo- d f" .- . t '·"1 .
I d Á t d f d rt b d po em Icar com a conSClenCla ranqUl a, pOIS vamos

na e guas'd en o dica o ce o quetessda vLer a evde conseguir atingir nosso objetivo: a recuperação da
ser emprega a no esassoreamen o a agoa e I
Araruama e também no tratamento da Lagoa de nossa agoa.
Imboassica, situada no Município de Macaé. O prime- Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz à
iro projeto, no valor de 12 milhões, 161 mil reais, con- tribuna é a respeito da Defensoria Pública. Estamos
siste na substituição da passagem das águas da pon- remetendo expediente aos Procuradores de Justiça
te da Ponta do Ambrózio, hoje estrangulada, divisa de de alguns Estados, solicitando providências contra al-
São Pedro da Aldeia com Cabo Frio. guns Governadores, como os de São Paulo, Goiás,

É claro que essa substituição facilitará o fluxo Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal, que insis-
das águas da lagoa e do oceano, bem como a remo- tem em não cumprir a Lei Complementar n° 80/94,
ção de áreas assoreadas, evitando também a subdivi- deixando de criar as Defensorias Públicas em seus
são da lagoa em pequenas partes. Estados, por não realizarem os respectivos concur-

Neste particular, Sr. Presidente, hoje estivemos sos públicos nacionais para preenchimento do qua-
com o Presidente da ANA - Agência Nacional de dro do referido órgão.
Águas, Dr. Jerson Kelman, que nos recebeu com mui- A Lei Complementar n° 80/94 tem a seguinte
ta simpatia e boa vontade. Após tomar conhecimento ementa:
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"Organiza a Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Territórios e
prescreve normas gerais para sua organiza
ção nos Estados, e dá outras providências".

Diz ela, ainda:

"Art, 10. A Defensoria Pública é Institui
ção essencial à função jurisdicional do Esta
do, incumbindo-lhe prestar assistência jurí
dica, judicial e extrajudicial, integral e gratui
ta, aos necessitados, assim considerados
na forma da lei",

Esses Estados, ao contrário, contratam, sem
concurso, advogados recém-formados, sem expe
riência alguma para atuar em defesa dos carentes.
Sabemos que as pseudodefesas produzidas pela ma
ioria desses profissionais não satisfazem. O defensor
que atua por contrato não vai se indispor com os ma
gistrados, nem com os Chefes do Executivo para de
fender seus clientes porque são demissíveis ad nu
turno

Aguardamos, pois, sejam os Governadores des
ses Estados obrigados a cumprir a lei, sob pena de
até sofrerem intervenção nos seus limites.

O art. 24 menciona:

"Art. 24. O ingresso na carreira da De
fensoria Pública da União far-se-á mediante
aprovação prévia em concurso público, de
âmbito nacional, de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do
Brasil, no cargo inicial de Defensor Público
da União de 2a Categoria".

Mais adiante:

"Art. 97, A Defensoria Pública dos
Estados organizar-se-á de acordo com as
normas gerais estabelecidas nesta Lei Com
plementar".

Esta lei já existe há quase oito anos; entretanto,
esses Governadores não se dispõem a cumpri-Ia.

Sr. Presidente, as leis devem ser cumpridas. No
caso presente, os recalcitrantes são exatamente es
ses Governadores, justamente aquelas autoridades
que deveriam dar o indispensável exemplo à popula
ção.

Entendo que os pobres e carentes, em todos os
Estados e no Distrito Federal, devem ter à sua dispo
sição defensores públicos aprovados em concurso,
com direitos inerentes à advocacia, ou seja, que lhes
garantam independência para lutar pela vitória de seu
cliente, desempenhando com zelo e presteza os ser
viços a seu cargo, que gozem de remuneração men-

sal digna, de férias regulamentares e que não tenham
qualquer dependência do Judiciário ou do Ministério
Público. Seus direitos e deveres devem estar prescri
tos em lei específica.

É o que ocorre no Estado do Rio de Janeiro,
onde os defensores atendem a mais de 1 milhão de
clientes por ano em todos os âmbitos do Judiciário: no
sistema penitenciário, promovendo conciliação, tra
balhando extrajudicialmente, patrocinando ações cí
veis, penais, privadas, subsidiárias públicas, atuando
como curadores especiais, defendendo crianças e
adolescentes. Está organizada nos termos da lei
complementar que acabamos de citar e funciona
como Defensoria Pública Geral, equivalente à Secre
taria de Estado, com independências administrativa e
financeira.

Por questão de justiça, cabe esclarecer que o
Estado de Sergipe, embora um dos mais pobres da
Federação, mantém sua Defensoria Pública organi
zada, com defensores em todas as comarcas.

O terceiro assunto é mais genérico, atende ao
reclamo de toda a população do País, diz respeito à
violência, que, nos grandes centros, principalmente
no Rio de Janeiro e na Grande São Paulo, está incon
trolável. Nós, que fazemos parte da Comissão Mista
de Segurança Pública, queremos dar conhecimento à
Casa e a todos que a Sub-Relatora da Comissão, De
putada Zulaiê Cobra, acaba de apresentar projeto
que cria a Polícia Municipal, congregando sete proje
tos que tratam do assunto, buscando alterar a Consti
tuição Federal, que determina que as Guardas Muni
cipais foram criadas apenas para proteger os bens e
interesses do Município. Portanto, são desprovidas de
armamento. O projeto altera o § 8° do art. 144, que
passa a ser redigido da seguinte forma:

"Os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações, po
dendo também, na forma da lei estadual e
mediante convênio, atuar complementar
mente na segurança pública, em ações de
policiamento ostensivo, preventivo e comu
nitário, sob a supervisão da polícia estadual
no âmbito do seu Município",

Passaremos a ter uma polícia municipal, que
ajudará no policiamento ostensivo e dará maior ga
rantia ao munícipe, que hoje está protegido apenas
pela Polícia do Estado.

Outro assunto que vinculo à violência é o objeto
do Projeto nO 2.766, de 1992, de autoria do ex-Sena
dor Maurício Corrêa. Esse projeto está tramitando na



"Art. 1°. Verificada a ocorrência dos
crimes de seqüestro ou de extorsão, medi
ante seqüestro, tornam-se indisponíveis os
bens da vítima, bem como os de seu cônju
ge e de seus parentes consangüíneos e
afins até o quarto grau".

Ora, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação considerou inconstitucional o projeto. Apre
sentamos recurso para que o projeto seja votado em
plenário. Como a matéria pode ser inconstitucional se
o Estado está intervindo na vida do cidadão para pro
teger seu patrimônio? Se não houver intervenção, o
resgate será pago. Havendo intervenção, ficam a víti
ma, seus parentes consangüíneos, a esposa e os fi
lhos proibidos de lavrar escritura de compra e venda,
de sacar nesse ou naquele banco, enquanto perma
necer o seqüestro.

Temos esperança de aprovar o projeto, porque,
segundo informações vindas de outros países, espe
cificamente da Itália, uma lei que trata do assunto foi
aprovada e diminuíram, ou cessaram, os seqüestros
que ocorriam no país.

Sr. Presidente, domingo próximo passado, o
programa Fantástico exibiu reportagem mostrando
como ocorre a corrupção nos órgãos públicos.

Por isso, apresentamos parecer favorável ao Pro
jeto de Lei n° 1.530, de 1999, de autoria do Deputado
Luiz Bittencourt, que determina que todas as licitações
públicas ocorrentes nos Municípios, nos Estados, na
União, sejam inseridas na Internet e colocadas à dis
posição de cada cidadão, de cada empresário, para
que ele possa, ao se inscrever para participar dessa li
citação, desfazer qualquer acordo entre os licitantes. E,
em desfazendo, apresentar, com independência, seu
preço e a qualidade da sua oferta. Vemos em vários
Municípios licitações, não só para grandes aquisições,
mas também para pequenas, em que empresários, em
conluio com alguns funcionários públicos, procuram
superfaturar essa ou aquela mercadoria.

Temos certeza de que, em aprovando esse pro
jeto, iremos começar a moralizar o processo público
de licitação.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Simão
Sessim.

O Sr. Simão Sessim - Cumprimento o nobre
colega de bancada do Rio de Janeiro, Deputado lédio
Rosa, pelo excelente discurso que está proferindo
nesta tarde. S.Exa. dá a todos nós uma visão de vári-
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Casa há dez anos. Se aprovado, trará maior seguran- os assuntos, como, por exemplo, a violência, que tan-
ça para o cidadão. to nos entristece. Infelizmente, nossa legislação não

Diz o art. 1°: consegue acabar com esse problema. Temos, ainda,
a corrupção nos Municípios, mostrada pela Rede Glo
bo de Televisão. Vamos torcer para que esse mal te
nha um fim o mais rapidamente possível, porque se
trata de dinheiro do trabalhador, de impostos, que po
deria se transformar em obras e serviços. VExa., De
putado lédio Rosa, sabe como ninguém os problemas
da região de Araruama, de São Pedro da Aldeia, en
fim, do Estado do Rio de Janeiro. O discurso de VExa.
realmente trará excelentes subsídios para a solução
dos problemas que foram abordados nesta tarde. Mu
ito obrigado.

O SR. IÉDIO ROSA - Agradeço ao ilustre Depu
tado Simão Sessim, unanimidade em nossa bancada
e também na Casa. Em diversos mandatos, nunca vi
alguém levantar a voz para V.Exa. Todos o tratam com
muito carinho, retribuindo sua postura de grande Par
lamentar.

Muito obrigado, Deputado Simão Sessim. VExa.
engrandece o Estado do Rio de Janeiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. BEN-HUR FERREIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Tem V.Exa. a palavra.

O SR. BEN-HUR FERREIRA (PT - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registrados
meus cumprimentos à jornalista Dad Squarisi pelo
seu artigo divulgado hoje no Correio Braziliense, em
que trata das cotas para negros e afro-descendentes
em geral.

O debate sobre a urgência de ações que permi
tam, ao menos, reduzir o abismo das desigualdades
raciais brasileiras amplia-se cada vez mais e, com
isso, novos interlocutores surgem, mostrando que o
tema já não pode ficar confinado a nichos de ativismo
do movimento social.

Dad Squarisi não tem dúvidas diante da realida
de de discriminação e exclusão da população negra:
"Sem iniciativas corajosas, fica tudo como está para
ver como é que fica".

Mesmo reconhecendo as limitações das medi
das compensatórias, Dad as defende como medidas
capazes de desnudar a hipocrisia de nossas relações
e estimular a inserção dos negros em espaços que
lhes são hoje vedados.

Cumprimento também o Correio Braziliense
por uma experiência absolutamente inédita na im-
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prensa brasileira: a de manter com regularidade um
espaço dedicado à reflexão sobre nossas relações ra
ciais, pela ótica negra.

Há mais de um ano, os artigos quinzenais de
Sueli Carneiro têm contribuído, com competência,
para estimular o diálogo e a reflexão sobre diversos
aspectos das desigualdades raciais brasileiras. Tal
vez só na campanha abolicionista tenhamos tido a
presença de articulistas negros na imprensa, tratando
da temática racial. A contribuição do jornal Correio
Braziliense é inovadora e de méritos excepciona
iS.Era o que tinha a dizer.

O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem VExa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, confesso que estou cada vez
mais preocupado com a questão da violência e a cri
minalidade no País, principalmente no Rio de Janeiro,
que já foi tão decantado como "Cidade Maravilhosa",
mas que hoje passa a ser sinônimo de insegurança
para milhões de cidadãos.

Estou, da mesma forma, preocupado com o fu
turo dos jovens, principalmente os excluídos, morado
res em guetos e favelas da região. A edição desta se
gunda-feira de O Globo aborda o problema com mui
ta propriedade, mostrando que o ingresso de meno
res no tráfico de drogas no Rio de Janeiro acontece
cada vez mais cedo. A reportagem é baseada em da
dos oficiais da Organização Internacional do Traba
lho, divulgados mês passado.

Na pesquisa, Sr. Presidente, apurou-se que
67,3% das 40 crianças e adolescentes já integrantes
de facções criminosas, entrevistados pela organiza
ção internacional, entraram nas quadrilhas até os 13
anos de idade. Uma dessas crianças revelou - pas
mem V. Exas. - ter entrado para o crime com apenas 8
anos de idade, e um outro colega com nove.

Essas informações, Sr. Presidente, são estarre
cedoras, chocam-nos, mexem com o bom senso e fa
zem doer o nosso coração. Que futuro nos aguarda
em um país que tem na sua formação humana uma
situação dantesca? Até porque já são em cerca de
5.370 menores de 18 anos trabalhando armados em
337 bocas-de-fumo, somente na região metropolitana
do Rio de Janeiro. Esse número, segundo os pesqui
sadores, pode chegar a 7 mil.

Esses dados cruéis, Sr. Presidente, não são
apenas estarrecedores; eles também nos envergo-

nham, deixam o Governo numa situação muito delica
da, porque mostram a inexistência de políticas sociais
verdadeiramente efetivas e que atendam a esse uni
verso de jovens excluídos, mas muito bem aproveita
dos numa situação ilícita como a forma mais perigosa
de exploração do trabalho infantil. Perigosa porque,
quando essas crianças não são mais úteis ou sabem
demais, acabam sendo vítimas de queima de arquivo,
com execução sumária pelo chamado tribunal do trá
fico, que é impiedoso e sanguinário.

E o que estimula essas crianças, esses adoles
centes a entrar, ainda na fase da infância, para uma
vida tão perigosa? O Diretor do Instituto Brasileiro de
Inovações em Saúde Social- IBISS, o holandês Nan
ko Van Buuren, explica que o interesse dos traficantes
está mais ligado ao ímpeto típico da faixa etária. Um
gerente de boca-de-fumo admitiu para os entrevista
dores que contrata adolescentes porque eles não
questionam nem tampouco hesitam em jogar urna
granada contra um carro da polícia, quando assim
lhes é determinado pelo chefão.

A Organização Internacional do Trabalho nos re
vela ainda que esses jovens cooptados pelos trafican
tes recebem muito mais dinheiro do que ganhariam
trabalhando em qualquer atividade lícita. E dá exem
plos: um olheiro de boca-de-fumo ganha entre 600 e
1.000 reais, mensalmente, por uma jornada de 40 a
72 horas semanais. O "vapor", responsável pela ven
da da droga, pode receber entre 1.900 e 3 mil reais
por mês, cumprindo a mesma jornada de trabalho. É
muito dinheiro, é muita tentação, Sr. Presidente, para
um jovem excluído e sem nenhuma perspectiva de
vida. Portanto, ou a sociedade brasileira e o Governo
se unem para proteger essas crianças, os adolescen
tes e os jovens, ou corremos o risco de administrar
mos uma tragédia social sem precedentes na história
deste País.

Não podemos nos esquecer de que o Rio de Ja
neiro e São Paulo já vivem uma situação de guerrilha
urbana, uma guerra civil com toque de recolher da so
ciedade, que já não pode nem sequer dormir com se
gurança dentro de casa, porque as balas de fuzil es
tão arrombando portas, janelas e paredes e fazendo
vítimas no leito do quarto. A Polícia já não pode mais
sair às ruas porque está, da mesma forma, encurrala
da pelos criminosos, muito bem armados e ousados
sob o manto da impunidade.

O meu apelo é no sentido de que todos nós, Go
verno e sociedade, resgatemos essa enorme dívida
social que temos para com dezenas de milhões de ex
cluídos deste País, sob o risco de nos tornarmos cada
vez mais presas da injustiça social e, conseqüente-
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mente, dos bandidos que estão cada vez mais se mul
tiplicando nas grandes metrópoles, como verdadeiras
pragas.

Precisamos disponibilizar mais recursos para
prepararmos os jovens, dando-lhes oportunidades de
estudo, qualificação e trabalho, sem os quais tudo
mais não passará de mera conseqüência.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz
Nonô, do PFL de Alagoas, por 25 minutos.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, confesso que são muitos os temas que aflo
ram à mente no momento em que se tem a oportuni
dade de falar no Grande Expediente da Câmara dos
Deputados.

Se consultarmos as notícias dos jornais de hoje
e da televisão, o tema de maior destaque é de nature
za internacional: as crises se sucedem. Na Argentina,
o Presidente Duhalde não consegue viabilizar política
que faça os nossos irmãos do Sul vislumbrarem dias
melhores; ao contrário, o que se evidencia, dia após
dia, é o deterioramento acelerado naquele país.

Na Venezuela, sacudida semana passada por
um golpe de Estado seguido de contragolpe, ficam
evidentes a contínua fragilidade das instituições de
mocráticas perante a América Latina e a interferência
explícita dos Estados Unidos da América, agora a úni
ca potência hegemônica, nos assuntos internos do
nosso continente.

Em Israel, ocorrem massacres intermináveis.
De lá vêm notícias que afligem todos os cidadãos
do planeta com o mínimo de consciência humanitá
ria, à vista das barbaridades e atrocidades que se
sucedem todas as semanas.

Na França, a vitória do Presidente Jacques
Chirac, na companhia inusitada de um líder da direi
ta extremada, o ultraconservador Jean-Marie Le
Pen, estarreceu sobretudo os intelectuais franceses
e os brasileiros que teorizaram sobre a ação.

Por isso, na tarde de hoje, resisto à tentação
de discutir as questões de meu País ou de minha
terra, Alagoas, também atormentada por problemas
diversos - hoje mesmo tomada pelos sem-terra,
que, com o incentivo velado ou expresso do Gover
no Estadual, trazem desassossego a nossa gente -,
para tentar contemplar tema internacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bra
sil tem projeto claramente hegemônico na América
Latina. Deve assumir, de fato e de direito, a condi-

ção de País líder da região, quer pela sua pujança
econômica, quer pelo seu peso político, quer pela
sua capacidade, tantas vezes demonstrada, de re
sistir, com a colaboração do Congresso e a clarivi
dência do Governo, às intempéries econômico-fi
nanceiras que assolaram o planeta na última déca
da.

Para que tenhamos, entretanto, visão e inserção
no cenário mundial, é preciso que não apenas o Go
verno, mas também o Parlamento brasileiro preocu
pe-se de forma coerente e conseqüente com essas
questões.

Às vezes ouço de alguns eleitores ou amigos
menos conhecedores do tema indagações acerca do
porquê de o Congresso Nacional se debruçar sobre
questões relativas à Argentina, à França, à Venezuela
e a Israel, quando, na realidade, segundo a visão ta
canha e deturpada, o que deveríamos fazer era nos
debruçar diuturnamente sobre as questões de Alago
as e, apenas aqui e ali, sobre tema maior da política
ou da economia brasileiras.

Não é bem assim. No mundo globalizado que to
dos reconhecemos; no mundo em que a interação
dos fenômenos políticos é presente e incisiva, é ne
cessário ter visão mundial, até porque os assuntos da
França e de Israel; a política dos Estados Unidos e os
golpes venezuelanos interferem no nosso cotidiano.

É escusado falar sobre a importância do
MERCOSUL, na prática bastante vulnerável, quase
inviável, tendo em vista a crise argentina. Mandamos
para a Argentina boa parte do nosso contingente de
exportação; de lá importamos petróleo, trigo, leite e
uma série de produtos indispensáveis à nossa econo
mia. A erosão da economia e a instabilidade política
argentina repercutem indelevelmente na sociedade
brasileira.

A crise de Israel também interage em nossa
realidade. Não há quem, mercê do acesso imediato,
on-line, das imagens chocantes que se vêem todos
os dias pela televisão, em todos os lares brasileiros,
não se preocupe com a barbárie, com o retrocesso
que denigre a espécie humana, em Tel Aviv, Jerusa
lém, Faixa de Gaza e Colinas de Golã. Aquilo tudo
um dia foi distante e mítico. É parte do mundo em
que se encontram os lugares santos da humanida
de, que agora são todos os dias profanados e vulne
ráveis, para o qual muçulmanos, católicos e cristãos
de todos os matizes se voltaram.

Sem dúvida alguma, o fenômeno repercute na
sociedade brasileira. Citamos um incidente prosaico:
um militante do MST, bancado por não sei quem e
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movido, evidentemente, por sentimento de solidarie
dade humana exacerbado, bateu no quartel general
de Arafat, tendo sido expulso hoje de Israel por in
terferência indevida nas questões internas daquele
país. É necessário ponderar a necessidade, repito,
da inserção do Brasil nos temas internacionais. Para
isso, é indispensável que a sociedade brasileira 
sobretudo a mídia, que, intencional ou acidental
mente, forja o juízo da grande massa do povo sobre
essas questões - dê a relevância necessária ao
tema.

Sr. Presidente, no final de março deste ano vi
venciei episódio didático. A Câmara dos Deputados
enviou delegação à 10r Conferência da União
Interparlamentar, em Marrakesh. O tema fulcral da
reunião era o terrorismo, o mundo pós 11 de setem
bro, as relações entre árabes e judeus, a inseguran
ça internacional como forma de obnubilar liberdades
e cercear o processo econômico.

No entanto, as grandes redes de televisão vei
cularam o fato como se fosse, talvez, um passeio de
Parlamentares a um país exótico africano. Não digo
que são míopes porque não são. Na verdade, são
profundamente mal-intencionados ou, na melhor
das hipóteses, a ânsia de servir, a vontade de retor
nar ao Governo algum favor econômico - que, sem
dúvida alguma, receberam - fazem com que esque
çam os próprios juízos que expendem nos mesmos
telejornais e façam críticas a delegação que serviu à
sociedade brasileira.

Durante quatro anos tive a honra pessoal de
presidir a 2a Comissão da União lnterparlamentar.
Trata-se de organismo fundado em 1889, que con
grega quase 150 parlamentos do mundo e que hoje
em dia, se não é o único, é o melhor, o mais ade
quado, o mais apetrechado fórum para que Parla
mentares - e não Governos - discutam livremente
os ternas de interesse do mundo.

Duas vezes por ano nos encontramos para
discutir tais questões. A minha vivência como antigo
membro da delegação brasileira - desde 1984 parti
cipo dos fóruns - dá-me a absoluta convicção de
que, em vez de criticar, é necessário estimular, in
centivar, fazer com que a participação brasileira seja
a cada dia e a cada momento mais efetiva.

o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
a velha aspiração de conseguir um assento no Con
se�ho de Segurança da Organização das Nações
Unidas. Claro que só vamos obter tal lugar, impor
tante na definição de objetivos geopolíticos mundia-

is, se tivermos, mais do que a participação do Exe
cutivo, a presença do Parlamento.

Lamento que o nosso regime de governo não
seja parlamentarista. Eu o sou. Desde o alvorecer
da minha juventude assinalo minha posição na
Casa. Quando das discussões da Assembléia Naci
onal Constituinte, adotei postura marcadamente par
lamentarista, porque os governos contemporâneos
- aqueles que refletem, com absoluta identidade,
maioria parlamentar e diretriz política do Executivo 
são mais estáveis. Os países que optam pelos siste
mas parlamentaristas de governo exploram corno
ninguém as imensas e positivas alternativas políti
cas de seus Parlamentos nos fóruns internacionais.

A União Européia representa hoje o "não" ao
ceticismo, a afirmação da antevisão do século XXI
feita por políticos do século XX que conseguiram,
com habilidade e renúncia parcial de soberanias,
constituir o núcleo de resistência ao imperialismo
norte-americano, ao mundo unipolar dos Estados
Unidos. Ela foi constituída a partir do Parlamento
Europeu, a princípio não eleito e que, depois de es
colhido, ganhou densidade. Atualmente, as ques
tões da União Européia não são mais discutidas nas
assembléias nacionais e, sim, no foro competente: o
Parlamento Europeu.

O Parlamento Latino-Americano é o embrião
dessa realidade. Lamentavelmente, os jornalistas
cegos, as televisões de má-fé, os profetas do cotidi
ano, os imbecis do dia-a-dia não conseguem ter a
visão global do processo. O Brasil a tem e deve se
imiscuir - meter-se, em linguagem popular - cons
trutivamente em tudo quanto aflige o planeta, sobre
tudo na realidade latino e centro-americana. Já não
basta sermos uma ilha pelo idioma. Todo o resto
deste continente fala espanhol. Falamos português,
mas, mercê do nosso talento, de nossa competên
cia, da pujança de nossa economia, do peso do
nosso povo, o português deixou de ser código e, na
atualidade da América Latina, é idioma, digamos, fa
lado por todos aqueles que têm - corno eu e os De
putados conscientes desta Casa - preocupações
globais e, repito, latino-americanas.

Ouço, com prazer, o Deputado Antonio Carlos
Pannunzio.

O Sr. Antonio Carlos Pannunzio - Deputado
José Thomaz Nonô, antes de mais nada, cumpri
mento V.Exa., um dos mais brilhantes Parlamenta
res desta Casa, pelo pronunciamento que faz na tar
de de hoje, com a coerência característica da sua



Tenho certeza de que vamos caminhar nessa
direção. Não sei se estarei nesta Casa. Há vinte
anos brigo por isso. Mas se aqui passar 40 anos,
passarei 40 anos batendo na mesma tecla. Um dos
frutos, repito, acessórios do sistema é preparar me
lhor o Parlamentar e dele ter visão internacional.

Retomo aqui o que queria dizer neste discurso.
Quem leu hoje o jornal Folha de S.Paulo - e cito tal
jornal porque é de peso, prestigioso - só vê estarre
cimentos. Retrato de Le Pen, fascista, direitista sór
dido, mas que chegou ao segundo turno. Onde? Na
França, em Paris, na Capital libertária. E aqui estão

No sistema presidencialista, as Maiorias se for
mam ao sabor só Deus sabe de quê. Em vinte anos
nesta Casa já vi tanta Maioria formada às 14h mor
rer às 15h e ressuscitar às 16h. Não posso, portan
to, acreditar nesse sistema exaurido. Somos parla
mentaristas porque somos pelo País. Mas a Nação
veria no Parlamento, Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio, exatamente o preparo do Parlamentar.

Temos o lucro: a medida provisória, filha inces
tuosa de Nelson Jobim com a legislação italiana. O
Ministro Nelson Jobim foi quem apresentou tal dis
positivo na Constituinte. Fui testemunha ocular do
crime. No sistema italiano não há nenhuma lesão,
porque a medida provisória, de imediato, é coones
tada pela Maioria parlamentar, tantas vezes quantos
forem os motivos que levarem o Governo italiano a
editá-Ia.

A Oposição - como bem notou V.Exa. -, se
abordássemos o viés inglês do sistema, teria um
ghost committee, ou seja, bancada ministerial fan
tasma, marcando homem a homem o Ministro de
fato. Instantaneamente, a quartelada estaria pronta
para ser poder no dia imediato em que o perdesse a
Maioria parlamentar. Daí por que - repito, para agu
do raciocínio de V.Exa. - não se permitiria a irrespon
sabilidade, a aventura, visto que as teorias falacio
sas, vãs, criativas e demagógicas seriam testadas ra
pidamente, e o demagogo estaria nu perante a pla
téia estarrecida.
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postura e da sua pregação na vida pública. Peço não é verdade, porque existe a possibilidade de dis-
permissão a V.Exa. para agregar alguns aspectos solver o Parlamento. V.Exa., a exemplo deste Depu-
relativos aos sistemas de governo. Não nego o rele- tado, do Presidente e dos 500 Deputados desta
vante papel que o presidencialismo teve em nossa Casa, está cansado de saber que não gostamos de
história. Da condição de única nação da América eleição. Se tivéssemos eleições a cada dois ou três
Latina em que a forma de governo era a monarquia, meses, o poder econômico não se faria presente.
saímos para o presidencialismo. E, sem dúvida al- Para que gastar 2 milhões ou 3 milhões de reais -
guma, durante alguns períodos talvez tenhamo-nos sei lá quantos milhões são gastos nas campanhas
aproximado mais do absolutismo. O fato é que o -, se o mandato for efêmero?
presidencialismo induz a crises. Qualquer problema
de natureza política agrava-se em razão do sistema
de governo adotado. Pior ainda: o presidencialismo,
na verdade, permite duas terríveis situações para a
imagem do Parlamento. Primeiro, admite que as
Maiorias, em algumas circunstâncias, sejam incon
seqüentes, não por causa de todos, mas em razão
de considerável parte dos seus integrantes. Assisti
mos a alguns casos. Às vezes, a Maioria compor
ta-se de forma imprudente. Segundo - e tão ruim
quanto a outra conjuntura -, possibilita que a Oposi
ção se torne até irresponsável. Uma vez que não há
nenhuma perspectiva de a Minoria tornar-se Maioria
no interregno de quatro anos que corresponde ao
mandato presidencial, várias vezes pouco se impor
ta se determinada votação é conduzida de forma a
trazer malefícios para o país ou não. Tais fatos de
correm do sistema de governo. Somo, portanto, mi
nha voz e minhas reflexões ao lúcido pensamento
de V.Exa. em defesa do parlamentarismo, sistema
que admite, a qualquer instante, a inversão: a Mino
ria pode se transformar em Maioria e vice-versa, e
até mesmo o parlamento pode ser dissolvido sem
nenhum ato de ilegalidade, sem nenhuma violência,
se houver total descompasso entre o Chefe de Esta
do, a política aparentemente dominante - apoiada
pela maior parte da população - e o que é praticado
no parlamento. Tais circunstâncias provam que, efe
tivamente, o parlamentarismo representa grande sa
ída para os problemas nacionais. Muito obrigado,
Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Recebo a
contribuição do Deputado Antonio Carlos Pannun
zio, particular amigo e companheiro da Comissão de
Relações Exteriores. Se bem que o fulcro do pro
nunciamento seja exatamente a exceção na ordem
internacional, temos de concordar, Deputado Pan
nunzio, pois somos ambos parlamentaristas, que a
grande vantagem do sistema é permitir a existência
do governo contemporâneo. Todo governo é majori
tário. Quando deixa de sê-lo, não existe.

Quando afirmam que o País se tornará ingo
vernável, que cairá um Gabinete a cada quinze dias,
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o empedernido Sr. Clóvis Rossi, a não menos valori
zada Eliane Castanhede e o não menos iluminado
Janio de Freitas, todos estarrecidos pela vitória de
Le Peno Pois bem. Se nossos políticos e nossos jor
nalistas tivessem visão internacional clara e não re
positório de preconceitos constituídos à base de quê
não sei, saberiam que a vitória era anunciada.

Não tenho nenhuma versão ideológica. Já dis
se em outro discurso nesta Casa que há muito tem
po perdi minha bússola. Esse negócio de esquerda
e de direita, avançado e atrasado, depende murto
do ângulo onde se situa o observador. Se fosse fas
cista, degenerado, nazista ou coisa semelhante, iam
considerar de direita o resto do mundo. Há alguns
anos ouvi aqui discursos memoráveis sobre o gran
de líder Enver Hoxha, que a posteridade demons
trou ser homossexual e incompetente, embora a ho
mossexualidade seja só um detalhe; sua incompe
tência é que era marcante. Não me preocupo com
rótulos ideológicos, mas se as pessoas olhassem a
realidade não se surpreenderiam.

Todos os Parlamentares com quem conversei
em Marrakesh, em março, cantavam a derrota de Li
onel Jospin. Vejam corno nossa cegueira é plural.
Não vi Fernando Henrique Cardoso, com seu viés
de sociólogo francês, nem o companheiro Lula, que
foi levar seus 100 gramas de pé frio além-mar, ao
cumprimentar o companheiro Jospin.

A direita tem avançado na Europa. Não faço
aqui apologia da direita; simplesmente reconheço o
fato. No ano passado, foram 22 os Chefes de Esta
do que assinaram o documento da Terceira Via, ne
gócio tão esquisito como as terceiras vias que se
propõem neste País.

A Terceira Via, Sr. Presidente, deve se chamar
nova fria, porque todos os que se submeteram à
eleição, à exceção do Primeiro-Ministro Tony Blair,
perderam-na. E a perderam pela incapacidade dos
respectivos governos, que consideraram o discurso
humanista, brilhante, profundo, correto na sua cons
trução teórica com o dia-a-dia do cidadão.

Não quero transplantar de forma grosseira a
realidade francesa para a brasileira, mas fico imagi
nando, por exemplo, o INCRA administrado pelo
MST. Preocupo-me, Sr. Presidente, com alguns De
putados mais antigos que tenham, talvez - perdo
em-me tratar de tema prosaico -, problema de prós
tata, dificuldade de controlar a bexiga, e estejam
numa reunião do PT. O coletivo tem de consultar so
bre se o Presidente pode se levantar agora ou só

mais tarde; se deve ir ao sanitário da esquerda ou
da direita; se deve refletir se isso é ato avançado
ou atrasado; se sair da reunião sem a imprensa é
capitulação frente à mídia ou ato de afirmação ma
chista, igualmente execrável. Enquanto se discu
tem todas essas questões, acaba acontecendo aci
dente urinário.

Sr. Presidente, este País precisa de visão in
ternacional sem preconceitos, precisa entender que
o mundo é composto de direita, de esquerda e de
centro e que cada uma dessas posições comporta,
intrinsecamente, uma série de outras divisões face
tadas.

Tenho orgulho de dizer que participo de inú
meros debates em fóruns internacionais. Presidi, du
rante quatro anos, sem fazer alarde, a Comissão
Internacional que cuida das questões jurídicas e
parlamentares da União Interparlamentar. Trabalhei,
durante quatro anos, com a questão dos direitos hu
manos- sem fazer demagogia -, indo a Angola,
para ver suas minas; indo ao Canadá, sendo teste
munha da assinatura de tratado para o banimento
de minas antipessoais, que não foi assinado pelos
Estados Unidos e pela Suíça; indo à Bósnia, vendo
o que sofrem seus habitantes. Julgo que a visão de
fora ajuda a formulação interna.

Rendo minhas homenagens ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso - e olhem que não sou
do seu time, todos sabem disso - por ter despertado
este País para a inserção no mundo, muito maior do
que os 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados
de nossa terra.

Lamento que o tempo seja escasso para mun
do tão amplo e controvertido, mas deixo aqui apelo
à nossa imprensa: trate com propriedade e isenção
os temas nacionais. Assim, não se surpreenderão
com certas vitórias, nem se estarrecerão com as cri
ses que virão, quer os jornais queiram, quer não.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Convido os Srs. Deputados que se encontram em
outras dependências da Casa para comparecerem
ao plenário e confirmarem seus nomes no painel
eletrônico, pois estão faltando cinco minutos para
darmos início aos trabalhos da Ordem do Dia. Esta
mos dependendo apenas da chegada do Presiden
te. Assim, Srs. Deputados, venham imediatamente
confirmar seus nomes no plenário.

O SR. LUIZ MOREIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comis
são Especial destinada a acompanhar a aplicação
da Lei n° 9.503, de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, realizará o 2° Seminário sobre o
Disciplinamento do Transporte Rodoviário de Car
gas, de 23 a 25 de abril, no Auditório Nereu Ramos,
para o qual todos estão convidados a participar. A
abertura do seminário será hoje, às 19h30min, no
auditório já mencionado.

O SR. ARY KARA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, en
cerro esta minha mensagem registrando os meus
respeitos ao Embaixador Bustani, certo de que a
sua larga experiência será utilizada com inteligência
para enfrentar os novos desafios que se lhe apre
sentam e sobretudo à diplomacia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

Almejo que este episódio sirva de reflexão
para o aperfeiçoamento da política externa brasilei
ra, que neste caso aparentemente mostrou-se tíbia.
Resta-nos, agora, aguardar a postura do novo dire
tor eleito da OPAQ, para também avaliarmos com
acuidade os rumos que dará àquela importante insti
tuição, desejando que a sua administração não ve
nha a ser instrumento de novas inquietações na já
conturbada cena global ou a ensejar, desta feita,
uma fundamentada moção de desconfiança.

Entendo que, preponderantemente no campo
das sensíveis relações internacionais, é fundamen
tai que prevaleçam nas decisões dos organismos
multilaterais a fiel observância desse processo, con
duzido em obediência às normas legais vigentes,
aos princípios que norteiam a existência das própri
as instituições, cujos dirigentes devem primar pela
competência e imparcialidade no trato das sensíveis
e preocupantes questões que dominam o cenário in
ternacional, tudo em prol da estabilidade nas rela
ções internacionais e da defesa intransigente da paz
, da justiça e do bem-estar da humanidade, sob a
ótica global.

Não se trata aqui de defendermos a simples
permanência do diplomata brasileiro no cargo, mes
mo porque, como todo administrador, ele também
está sujeito a avaliações de desempenho que po
dem concluir por uma boa ou má administração,

Abril de 20(J2 D/ARIO Il\ ('AMARA DOS DEPUTADOS Quarla-leira 24 lYX33

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - com sua conseqüente permanência ou não no cargo
Tem V.Exa. a palavra. - e desde que como resultado de um livre, transpa

rente e democrático processo decisório.
O SR. LUIZ MOREIRA (PFL -BA. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, lamentavelmente, após
mais de um mês de intensa pressão, o que havia
sido antecipado ocorreu: em decisão inédita °diplo
mata brasileiro José Maurício Bustani foi destituído
ontem do cargo de Diretor- Geral da Organização
para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ), car
go que ocupava desde a criação daquele importante
organismo multilateral da ONU, que tem sua atua
ção voltada para a extinção de armas químicas no
mundo. Embora ainda não se conheça a relação fi
dedigna dos países votantes, sabe-se, em princípio,
que, da totalidade dos países-membros presentes,
48 aprovaram a moção apresentada pelos EUA,
com o apoio quase total da União Européia. Apenas
seis países teriam votado com o Brasil (Cuba, Méxi
co, China, Rússia, Bielorússia e Irã) e 43 teriam op
tado pela abstenção, dentre estes, o que é de se la
mentar' a maioria dos países latino-americanos,
pois que, pela tradição diplomática, era esperado
que acompanhassem o Brasil.

Essa decisão, além de representar um duro
golpe à diplomacia brasileira, abre um perigoso pre
cedente na história das organizações internacionais,
na medida em que a votação espelhou o resultado
da forte pressão desencadeada por um país mem
bro, no caso, os EUA, na defesa de seus interesses
e sem aparente fundamento legal que justificasse a
substituição do diretor brasileiro.

Registro, portanto, o meu protesto contra a for
ma como se deu tal decisão. Lamento, sobretudo,
que, apesar do apoio externado inclusive por esta
Casa e outros segmentos representativos da socie
dade, os esforços realizados pelo Itamaraty e pelo
próprio Governo brasileiro não tenham sido suficien
tes para sustentar a defesa de seu diplomata, que,
pelas informações disponíveis, vinha desde 1997 de
senvolvendo um trabalho eficiente, imparcial e inde
pendente, em busca de condições políticas e diplo
máticas mais favoráveis para se alcançar a desejável
proscrição das armas químicas no mundo, sem bus
car privilegiar este ou aquele país, em decisões isola
das.



Além de haver cada vez menos postos de tra
ba�ho no setor de indústria, o salário de quem está
empregado também diminuiu. O valor desses salári
os caiu 4,4% em relação a janeiro e 0,4% em rela
ção a fevereiro do ano passado. Também o número
de pessoas empregadas no setor, no primeiro bi
mestre, é 1,9% menor em relação ao mesmo perío
do do ano passado.

Dezoito ramos da indústria foram objeto da
pesquisa, dos quais doze apresentaram queda do
índice de emprego. Os que apresentaram maiores
quedas foram vestuário, alimentos e bebidas, má
quinas e aparelhos eletrônicos.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa para
divulgar o lançamento do livro "Ecos do Contestado 
Rebeldia Sertaneja", escrito pelo professor e historiador
Eloy Tonon, da FAFI/UNESPAR e editado pela Kay
gangue, de Palmas, Paraná.

Trata-se de importante relato que resgata a
Guerra do Contestado, ocorrida em 1910, a partir de
uma interpretação histórica daquele movimento ser
tanejo que confronta a estrutura econômica da épo
ca com a organização política vigente. A questão da
propriedade rural, da penetração do capitalismo na
região e da colonização excludente são identifica-
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) das com o conflito proporcionado pela construção
- Tem V.Exa. a palavra. da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul e pelos li-

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG. tígios que marcaram a disputa de fronteiras entre
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Sant.a Catarina e Paraná. Entender o papel do ser-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há quatro me- taneJo neste conflito é recuperar a memória popular
ses seguidos a indústria brasileira vem retomando o do País, resgatando a rebeldia como componente
seu crescimento, embora ainda menor que no mes - d~ insubordinaçã? de nosso povo diante da violên-
mo período do ano passado. Em fevereiro a produ- CI~ e do autoritarismo das elites provincianas e oli-
ção aumentou 0,3% em relação a janeiro. garqUlcas.

Apesar disso, a situação do trabalhador das in- A brutalidade da repressão ao movimento do
dústrias brasileiras continua difícil. Segundo dados da Contestado produziu seqüelas econômicas e sociais
Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário, do que sentimos até hoje. A região teve sua economia
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o núme- profundamente alterada, provocando forte migração
ro de empregados no setor de indústria caiu 0,3% em urbana e pauperização dos que ficaram. Trata-se,
fevereiro, em comparação com janeiro. Comparativa- evidentemente, de um fato histórico que merece re-
mente com fevereiro de 2001, a redução chegou a f1ex~o e medi?as qu~ resgatem a dívida social pro-
2,1%. dUZlda pela violenta Intervenção do capital sobre a

vida dos sertanejos locais.

Por este motivo, já protocolamos nesta Casa
projeto de lei que recebeu o n° 6.529, de 2002, e
que institui mecanismos de desenvolvimento econô
mico para a região, numa tentativa de incentivar no
vas oportunidades e empreendimentos.

Parabéns ao Prof. Eloy Tonon pela publicação,
cuja origem é sua dissertação de mestrado em Histó
ria Social do Brasil pela UNESP. Reiteramos nossa
compreensão de que este trabalho colabora para que
a Guerra do Contestado seja perfeitamente compre
endida no contexto da formação econômica, social e
política do País.

O SR. NELSON PELLEGRINO Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. palavra.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, gostaria inicialmente de me
associar aos Deputados que usaram a tribuna para
se solidarizar com o diplomata brasileiro José Maurí
cio Buslani em face da atitude de força e violência
dos Estados Unidos que desestabilizou sua perma
nência no órgão da ONU que inspeciona e fiscaliza
as armas químicas.

O Embaixador José Bustani não estava fazen
do a política dos Estados Unidos, e sim a política da
ONU, por isso foi destituído de seu mandato pela
Assembléia. Espero que o Itamaraty intervenha no
sentido de obter reparação futura.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro
veito para comunicar à Casa que, no final de sema-



VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é
sobre essa sua intervenção. V.Exa. acaba de dizer
que, tão logo seja alcançado o quorum, passará à
Ordem do Dia. V.Exa. marcará um prazo para que
se atinja o número necessário, como tem feito nor
malmente, encerrando a Ordem do Dia às
16h30mim caso contrário? É a consulta que faço,
aproveitando para também conclamar todas as
Sras. e os Srs. Deputados a vir ao plenário.

Sr. Presidente, solicito ainda a V.Exa. que deter
mine o encerramento do trabalho de todas as Comis
sões, seguindo a regra do encerramento da Ordem
do Dia caso não haja quorum.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência apela para todos os Srs. Parlamentares a fim
de que venham ao plenário e determina que todas
as Comissões da Casa que eventualmente ainda
estejam funcionando encerrem seus trabalhos. A
partir deste horário, qualquer decisão tomada pelas
Comissões não terá nenhuma validade.

Ouvimos relatos da população que vão desde
a falta de esgoto até deficiências no transporte cole
tivo, na pavimentação e na recuperação do asfalto,
nos sistemas de coleta do lixo, de iluminação e de
segurança pública. Pasmem, Srs. Deputados, não
há um banco sequer nessa localidade, nem público
nem privado. Isso é inconcebível, inaceitável! Uma
população de 600 mil pessoas não pode ficar sem
agência bancária, principalmente se vive distante do
centro de Salvador, o que a obriga a se deslocar
quilômetros para fazer suas transações bancárias.

Cajazeiras não tem cem~ério nem cartório, e tive
a informação de que a única agência dos Correios foi fe
chada. Ainda hoje encaminhamos ofício ao Diretor dos
Correios na Bahia, solic~ando não só a reabertura des
sa agência, como também a realização de estudos so
bre a possibilidade de criação de novos postos.

Analisando esses dados, chegamos à conclu
são de que Cajazeiras tem problemas estruturais que
poderiam ser resolvidos se houvesse uma adminis
tração regional na localidade, uma miniprefeitura ou
um conselho que funcionasse. O Poder Público preci
sa ouvir aquela população. Estou convencido de que
muitos dos problemas de Cajazeiras poderiam ser re
solvidos mediante um simples diálogo com o Poder
Público, com uma administração permeável, partici
pativa, aberta a ouvir as sugestões e reivindicações
da comunidade.

Cajazeiras é praticamente um Município dentro
de Salvador. À exceção de Feira de Santana, se não
me engano, poucos Municípios da Bahia têm tama
nha população. Apesar disso, o complexo continua
abandonado pelo Poder Público. A desassistência é
total.
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na passado, o Partido dos Trabalhadores, por inter- Sr. Presidente, a Caravana da Cidadania pros-
médio do seu diretório municipal, iniciou atividade seguirá levando aos bairros de Salvador o projeto do
que tem sido constante em Salvador: acompanhou nosso partido. Na condição de Parlamentar mais vo-
as Caravanas da Cidadania aos bairros populares e tado em Salvador, sinto-me na obrigação de utilizar
periféricos da cidade. Participei desse movimento esta tribuna para ser, mais uma vez, o porta-voz des-
como Deputado militante que sou, o mais votado de se povo que não encontra eco na Prefeitura Municipal
Salvador nas últimas eleições. Tenho grande identi- para reclamar da desassistência e do abandono a
dade com a Capital, principalmente com sua popula- que está relegado.

ção carente. .' ._ O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
A. Ca~avana da Cidadania per~orreu a reg~ao art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei-

das ~aJazelras, um com~lexo.habltacl~nal constrUido ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
na decada de 80 que abnga diversos nucleos, chama- Aécio Neves Presidente
dos de Cajazeiras ou Fazenda Grande. Salvador tem ,.
população de aproximadamente 2 milhões e 400 mil O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
habitantes, a terceira maior população do País. Esse dência solicita aos Srs. Parlamentares que se en-
complexo habitacional tem em seu entorno uma série contram em outras dependências da Casa que acor-
de ocupações, com cerca de 600 mil habitantes. ram imediatamente ao plenário, pois, tão logo alcan

çado o quorum regimental, daremos início à Ordem
do Dia, com votações extremamente relevantes a
ocorrer ainda na tarde e noite de hoje.
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Sessão ORDINÁRIA N° 079 - 23/04/2002 Presentes às 16: 16:30 de 23/04/2002

Roraima Totais do Estado - 5

Airton Cascavel PPS

Alceste Almeida PL

Luis Barbosa PFL

Robério Araújo PL

Salomão Cruz PFL

Amapá Totais do Estado - 2

Eduardo Seabra PTB

Fátima PeIaes PSDB

Pará Totais do Estado - 6

Anivaldo Vale PSOB

Babá PT

Giovanni Queiroz PDT

Nicias Ribeiro PSDB

Socorro Gomes PCdoB

Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonas Totais do Estado - 4

Átila Lins PFL

Luiz Fernando PPB

Pauderney Avelino PFL

Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondonia Totais do Estado -

Confúcio Moura PMDB

Acre Totais do Estado - 3

Tldefonço Cordeiro PSDB

João Tota PPB

Nilson Mourão PT

Tocantins Totais do Estado - 2

Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amaríldo PPB
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Maranhão
Costa Ferreira

Eliseu Moura

Neiva Moreira

Nice Lobão

Pedro Fernandes

Ceará
Antonio Cambraia

Ariosto Holanda

Eunício Oliveira

José Unhares

José Pimentel

Manoel Salviano

Raimundo Gomes de Matos

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Piauí
Átila Lira

B. Sá

Paes Landim

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Rio Grande do Norte
Iberê Ferreira

Paraíba
Adauto Pereira

ATInando AbíJio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Efraím Morais

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leitão

Ricardo Rique

Pernambuco
André de Paula

Clementino Coelho

Totais do Estado - 5

PFL
PPB

PDT

PFL

PFL

Totais do Estado - 9

PSDB

PSDB

PMDB

PPB

PT

PSDB

PSDB

PFL

PSDB

Totais do Estado - 5

PSDB

PSDB

PFL

PMDB

PT

Totais do Estado - 1

PIB

Totais do Estado - 9

PFL

PSDB

PI
PTB

PMDB

PFL

PPB

PSDB

PSDB

Totais do Estado - 10

PFL

PPS
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Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Joaquim Francisco

Jod De Hollanda

José Mendonça Bezerra

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

PSB

PT

PSI3

PFL

PFL

PFL

PT

PPB
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Alagoas Totais do Estado - 6

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST

Helenildo Ribeiro PSDB

José Thomaz Nonô PFL

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS

Sergipe Totais do Estado - 5

Augusto Franco PSDB

Cleonâncio Fonseca PPB

Ivan Paixão PPS

Pedro Valadares PSB

Sérgio Reis PTB

Bahia Totais do Estado - 19

Aroldo Cedraz PFL

Benito Gama PMDB

Coriolano Sales PMDB

Eraldo Tinoco PFL

Félix Mendonça PTB

Franeislônio Pinto PFL

Geddd Vieira Lima PMDB

Jairo Carneiro PFL

Jorge K.houry PFL

José Rocha PFL

Jutahy Junior PSDB

Luiz Alberto PT

Luiz Moreira PFL

Nelson Pellegrino PT

Paulo Braga PFL

Reginaldo Germano PFL

Roland Lavigne PMDB
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Saulo Pedrosa

Vrsicino Queiroz

Minas Gerais
Aécio Neves

Antônio do Valle

Carlos Mosconi

Custódio Mattos

Danilo de Castro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Eliseu Resende

Genésio Bernardino

Gilmar Machado

Jaime Martins

João Magalhães

Lincoln Portela

Maria Lúcia

Mário Assad Júnior

Narcio Rodrigues

OdeImo Leão

Paulo Delgado

Pimenta da Veiga

Roberto Brant

Sérgio Miranda

Virgílio Guimarães

Zezé Pem:lla

Espírito Santo
José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Marcus Vicente

Max Mauro

Nilton Baiano

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Rio de Janeiro
Aldir Cabral

Dino Fernandes

Dr. Heleno

Fernando Gabeira

PSD13

PFL

Totais do Estado - 23

PSDB

PMDB

PSD13

PSDB

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PMDB

PT

PFL

PMDB

PSL

PMDB

PL

PSDB

PPB

PT

PSD13

PFL

PCdoB

PT

PFL

Totais do Estado· 7

PT13

PFL

PPB

PTB

PPB

PPS

PMDB

Totais do Estado - 18

PFL

PPB

PSDB

PT
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Fernando Gonçalves

Iédio Rosa

Jair Bolsonaro

Laura Carneiro

Luiz Sérgio

Miriam Reid

Miro Teixeira

Paulo Fcijó

Rodrigo Maia

Ronaldo Cezar Coelho

Rubem Medina

Simão Sessim

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

São Paulo
Alberto Goldman

Aloysio Nunes Ferreira

André Henassi

Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Delfim Netto

Dr, Evilásio

Emerson Kapaz

João Eduardo Dado

Jorge Tadeu Mudalen

José Genoíno

Marcelo Barbieri

Mendes Thame

Neuton Lima

Paulo Kobayashi

Professor Luizinho

Ricardo Izar

Robson Tuma

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Wagner Rossi

Xico Graziano

Zé Índio

Mato Grosso

PTB

PrL
PPB

PFL
PT
PSB

PDT

PSDH

PFL
PSDB

PFL
PPB

PDT

PSB

Totais do Estado - 24

PSDB

PSDB

PSDI3

PSDB

PSDB

PTR

PPB

PSB

PPS

PDr

PMDB

PT

PMDB

PSDB

PFL

PSDB

PT

prs
PFL
PPS

PSDB

PMDB

PSDB

PMDR

Tatais do Estado - 2
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Pedro Henry

Ricarte de Freitas
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PPB

PSDB
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Distrito Federal Totais do Estado - 2

Jot1:an Frejat PPB
Maria Abadia PSDB

Goiás Totais do Estado - 8

Euler Morais PMDB
üeovan Freitas PMDB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL

Mato Grosso do Sul Totais do Estado - 5

Ben-Hur Ferreira PT
Dr. Antonio Cruz PMDH
Marçal Filho PMDB
Nelson Trad PTB
Waldemir Moka PMDB

Paraná Totais do Estado - 15

Affonso Cam<rrgo PSDB
Basílio Villani PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Or. Rosinha PT
Flávio Aros PT
Gustavo Fruet PMDB
Iris Simões PTB
Márcio Matos PTB
Nelson Meurer PPB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina Totais do Estado - 12

Antônio Carlos Konder Reis PFL
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Carlito Merss

Edinho Bez

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Hugo Biehl

João Matos

João Pizzalatti

Leodegar Tiscoski

Renato Viatma

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Rio Grande do Sul
Airton Dipp

Alceu Collares

Ary José Vanazzi

Augusto Nardes

Edir Oliveira

Fetter Junior

Mendes Ribeiro Filho

Osvaldo Biolchi

Pompeo de Mattos

Wilson Cignachi

PT
PMDB
PDT
PFL

PPB

PMDB
PPB
PPB
PMDB
PDT
PSDB

Totais do Estado - 10

PDT
PDT
PT

PPB
PTB
PPB
PMDB
PMDB

PDT
PMDB
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de do Madeira, que, tenho certeza, proporcionará a cria-
presença registra o comparecimento de 218 Senho- ção de um fórum adequado para a retomada das dis-
res Deputados. cussões.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como ain- O Deputado Walter Pinheiro teve papel decisivo
da não temos número regimental para deliberação, na superação do impasse que envolvia a votação do
vamos permitir que os Srs. Parlamentares que esta- Orçamento e está certo quando diz que essas matérias
vam inscritos possam usar da palavra. estavam dentro do entendimento celebrado por nós.

Respondo ao Deputado Professor Luizinho. A Farei o esforço possível para que sejam reto-
regra é a mesma. A questão é de livre-arbítrio da Pre- madas as discussões e rapidamente solucionada a
sidência que, certamente, seguirá uma norma. Aguar- questão a que se refere com absoluta correção o no-
daremos o tempo que esta Presidência achar ade- bre Deputado.
quado, e tenho certeza de poder contar com sua com- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
preensão. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
peço a palavra pela ordem. V.Exa. a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
lavra VExa. (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or- Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos jornais de
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero hoje foi publicada a opinião do Senador José Serra
chamar a atenção de VExa. para a negociação que fi- sobre o setor sucroalcooleiro e o projeto do carro a ál-
zemos ano passado em torno do Orçamento Geral da cool no Brasil.
União, graças à sua intermediação. Infelizmente, por razões circunstanciais e por

Daquela reunião resultaram duas linhas de falta de visão das pessoas que estiveram no Governo
acordo, uma delas quanto à Medida Provisória n.o 24, durante a crise do petróleo, o carro a álcool não pros-
que na época referia-se apenas à dívida dos peque- perou, uma vez que os preços internacionais do pe-
nos e médios agricultores. tróleo ficaram aquém dos custos de produção do ál-

Na semana passada, chegamos a um entendi- cool no Brasil, o que constituiu grande erro.
mento para a matéria, e, depois de longas negocia- Lembro a proporção de empregos gerados no
ções com o Ministro Pedro Parente, foi possível apro- País por veículo produzido. Tenho informações de
var a Medida Provisória nO 24. que essa proporção entre veículo a gasolina e a álco-

Mas ficou uma pendência, Sr. Presidente, no 01 é de 1 por 17. Parte do combustível utilizado no car-
que se refere àquela Comissão que iria tratar dos ser- ro a gasolina é importado e o restante passa por pro-
vidores públicos federais que não haviam recebido re- cesso produtivo que não demanda a utilização de
ajuste. Seria importante voltar a falar a esse respeito. mão-de-obra intensiva. O contrário ocorre com o veí-
A discussão que V.Exa. patrocinou foi decisiva para o culo a álcool, que tem em sua retaguarda o setor su-
fechamento do Orçamento Geral da União, e espera- croalcooleiro, que é um dos que mais gera emprego
mos poder tratar essa matéria de acordo com os mes- neste País.
mos princípios utilizados para a negociação da medi- É fundamental para o equilíbrio social e a dimi-
da provisória. nuição das desigualdades política que incremente a

Conversei hoje com VExa. e com o Líder Arnal- criação de postos de trabalho. O posicionamento do
do Madeira. Minha proposta para os planos de carrei- Senador José Serra a respeito da questão não deixa
ra, que estão parados, e para os acordos dos traba- a menor dúvida quanto a isso. Em almoço com a
Ihadores previdenciários e das áreas de saúde e tra- Associação Brasileira das Indústrias de Base, S.Exa.
balho é que nos reunamos com o Governo para bus- firmou o compromisso de orientar a máquina pública
car o entendimento de uma vez por todas. a usar, preferencialmente, álcool em suas atividades.

Acredito no empenho e disposição de V.Exa. O mesmo ocorreu no Estado de São Paulo, durante o
para,pjudar nessa intermediação, Sr. Presidente. Governo de Mário Covas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Confirmo O candidato José Serra não está dizendo algo
o que disse o Deputado Walter Pinheiro. S. Exa. real- simplesmente porque é moda ou por se tratar de cam-
mente me procurou hoje, preocupado com o avanço panha política eleitoral. Essa tem sido, de fato, a práti-
dessa negociação. Juntos falamos com o Líder Arnal- ca dos governos sociais democratas.



O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em nome da bancada do PPB, registro
pesar pelo falecimento do empresário Roberto Maluf.
Presto condolências à sua família, especialmente ao
seu irmão, Dr. Paulo Salim Maluf, Presidente do Parti
do Progressista Brasileiro.

Neste momento, em São Paulo, estão sendo
prestadas as últimas homenagens ao homem que
tanto benefício levou às empresas nacionais, contri
buindo para o crescimento do Estado de São Paulo e
de todo o Brasil.
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É muito oportuno registrar que jornalistas pre- americano em começar nova guerra e tentar derrubar
sentes ao encontro disseram ao Senador José Serra o regime iraquiano.
que outros candidatos também afirmaram que defen- A entrada do Iraque na OPAO iria dificultar ainda
deriam as mesmas plataformas. Conforme seu estilo, mais o apoio europeu a uma investida contra aquele
de forma tranqüila, José Serra respondeu que nin- país e seria difícil dar justificativa palpável para a opi-
guém é apenas o que diz ser, mas o que foi; de cópia nião pública internacional de nova guerra no Golfo.
de idéias o mundo está cheio. Hoje se terceirizam pro-
blemas. Tenho como mostrar que tirei as idéias do pa_ Bustani tentava dialogar com os países que
pel. E mais: essas idéias já vêm sendo postas em prá- constituem, segundo definição de George Bush, o
tica pelo meu partido e continuam sendo seguidas eixo do mal, o que desagradou os embaixadores
pelo Governador Geraldo Alckmin, hoje à frente do americanos na entidade. Fica bem claro que Bush
Governo do Estado de São Paulo. não quer apenas o fim das armas químicas no Iraque,

mas a derrubada de Saddam Hussein.
Sr. Presidente, é importante ressaltar compro-

misso com a substituição de importações, com o in- A queda de Bustani e a possível eleição de al-
centivo à indústria nacional para que possamos tirar o guém inteiramente aliado aos interesses americanos,
País da crise e dar condições de absorção de aumenta ainda mais o unilateralismo que vem mar-
mão-de-obra e dessa juventude que a cada ano che- cando a política externa americana desde a posse de
ga ao mercado de trabalho e encontra dificuldade George Bush.
enorme para conseguir emprego. Cabe registrar que a diplomacia brasileira de-

Todos esperamos que o Senador José Serra, fendeu Bustani de forma tímida, para não se confron-
uma vez eleito Presidente da República, dê continui- tar diretamente com o governo americano, o que é
dade ao que tem sido melhor para o País. Certamente mais uma posição lamentável de nossa política exter-
tem este compromisso o Senador José Serra. na frente aos interesses norte-americanos.

Haverá mudança quando necessário, pois as Recentemente, houve clara manifestação de or-
circunstâncias vigentes nos dias de hoje não são as ganismo que cada vez mais se submete à lógica do
mesmas de 1994, assim como as de 1994 não eram governo norte-americano, o Fundo Monetário Inter-
as mesmas de 1998. Certamente, 2002 exige novas nacional, única entidade a reconhecer o golpe contra
prioridades, que serão garantidas num Governo do o Presidente da Venezuela, Hugo Chávez.
PSDB, presidido por José Serra, com os partidos que Por fim, quero solidarizar-me e saudar o Embai-
estiverem conosco. xador José Bustani, que, mesmo sob a pressão brutal

Muito obrigado. do "império", soube comportar-se com dignidade e
O SR. ALDO ARANTES _ Sr. Presidente, peço não abriu mãos de seus princípios e dos princípios

a palavra pela ordem. que nortearam a fundação da OPAO, mantendo até o
fim sua independência e a do organismo que repre-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem sentava.
V. Exa. a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, ontem foi destituído
do cargo de Diretor-Geral da Organização para a Pro
ibição das Armas Ouímicas - OPAO, o Embaixador
brasileiro José Bustani, depois de campanha aberta
feita pelos Estados Unidos com o intuito de influenciar
diretamente esse organismo, que é de grande impor
tância para os objetivos militaristas do governo Bush.

A questão central da campanha americana para
o afastamento de Bustani da OPAO é sua posição in
dependente, que pode ser demonstrada em seu em
penho em trazer para a organização o Iraque, o que
abriria caminho para que a entidade passasse a mo
nitorar o desmantelamento do arsenal iraquiano de
armas químicas. Tal atitude contraria o interesse



Para concluir, leio o art. 49, inciso XI, e o art.
16 da Constituição Federal:

"XI - zelar pela preservação de sua
competência legislativa em face da atribui
ção normativa dos outros Poderes.(...)

Art. 16 - A lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor na data de sua pu
blicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até um ano da data de sua vigência".

Por isso, em respeito a V.Exa. e ao passado
histórico e democrático de sua família, não quero
acreditar que no script do Governo esteja decidido
que na Câmara dos Deputados não seja discutida e
votada matéria que diz respeito à verticalização das
eleições, pois V.Exa. tem demonstrado, em várias
oportunidades, que até pode não atender aos ape
los de "a" ou "b", mas atenderá sempre aos apelos
da Constituição e do nosso Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado mumente chamado de Líder do Governo naquele ór-
Odelmo Leão, a Presidência faz suas as palavra de gão. A ironia é mais ampla. Sugere o desempenho
VExa. e, em nome da Mesa Diretora, externa os votos abertamente governista do Ministro Nelson Jobim.
de pesar pelo falecimento do Dr. Roberto Maluf. Implica existência de uma bancada de fiéis ao Go-

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente, vemo, sem a qual não caberia ao ex-Ministro do atu-
pela ordem. ai Governo o apelido de líder.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Tam~ém não que.ro acre~i~ar o que diz, em man-
VExa. a palavra. chete, o Jornal Correio Brazlhense, de sexta-feira:

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB _ BA. Pela "Serra ganha n~vo empurrão ~a c~rrida para suce?er
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, há Fernando Hennque Cardoso. Nao quero acreditar
pouco a Comissão de Constituição e Justiça e de Re- que,. quando do I~nçamento da candidatura do Sr.
dação aprovou a admissibilidade da emenda constitu- Jose S~rra, o candld~to chapa branca, estava previs-
cional que introduz no sistema tributário brasileiro o ta a retirada da candidata Roseana Sarney. Segundo
Imposto Único Federal, incidente sobre movimenta- round:_ qu~ o ~TF colo~aria a verticalização como
ções e transações financeiras na dupla forma jurídica algo nao dlscutl~el; ter~elr? ro~nd: .que o ~~premo T~-
do imposto arrecadatório genérico e de contribuição b~nal Fe~eral nao aC~ltana ~Iscutlr o mento da decl-
social para o financiamento da Previdência Social. sao do Tnbunal Supenor Eleitoral.

Sr. Presidente, V.Exa. está comprometido a ar- No entanto, esqueceram de colocar no script
regimentar os bens para a instalação da Comissão um pequeno detalhe: consulta à população brasileira.
que analisará o mérito. A matéria é de grande relevân- ~squeceram de perguntar à população se ela aceita-
cia, pois abre discussão que o Brasil precisa fazer so- na essa forçada de barra, para a eleição do Sr. José
bre a verdadeira reforma tributária. Serra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputado . Sr. Preside~te, tenho o maior respeito pelo Mi-
Coriolano Sales, esse é um compromisso que exerce- n1stro Nelson Jobim, pelos membros do Supremo Tri-
rei com satisfação. bunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mas

O SR. PEDRO VALADARES _ Sr. Presidente, não quero acreditar nessas matérias.

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.

O SR. PEDRO VALADARES (Bloco/PSB - SE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tenho o maior respeito pela maneira sempre discipli
nada e democrática com que V.Exa. trata os colegas e
admiro seu passado.

Hoje de manhã estava na pauta recurso contra
o decreto legislativo que V.Exa. impugnou. Sei que
sua posição é clara quanto à verticalização. Mas as
posições de V.Exa. não poderão sobrepor-se à von
tade da maioria do Plenário da Câmara dos Deputa
dos. O Senado Federal, com muito equilíbrio e inde
pendência, votou decreto legislativo sobre a vertica
lização das alianças.

Sr. Presidente, solicitaria aos Srs. Deputados a
mesma atenção que tenho quando eles estão na tri
buna.

Sr. Presidente, quando leio os jornais não
acredito no que leio. O jornal Folha de S.Paulo, de
sexta-feira, coluna de Janio de Freitas, diz que é
desmoralizante para o Supremo Tribunal Federal
que um dos seus Ministros, Nelson Jobim, seja co-

Sr. Presidente, será necessário, ao elaborar
mos uma lei, que se especifique até que "a cocada
tem que ser do coco" pois, se deixarmos de colocar
uma vírgula, o Ministro Nelson Jobim pode interpre
tar a matéria da forma que lhe for conveniente?



Ora, Sr. Presidente, todos os jornais enalte
cem o trabalho do Embaixador Bustani. Foi sob sua
coordenação que a OPAO mais fez inspeção e dimi
nuiu o armamento químico do mundo. Também foi
quando se conseguiu o maior número de adesão de
países para a busca da paz e do desarmamento.

Ao caluniarem o Embaixador Bustani, os Esta
dos Unidos ofenderam todos os brasileiros. Por isso,
solicito à Presidência da Casa que, em primeiro lu
gar, elabore um documento de desagravo ao Emba
ixador Bustani. Oue fique bem clara junto ao Itama
raty a posição da Câmara dos Deputados a respeito
da calúnia, da difamação e do tratamento do gover
no dos Estados Unidos para com o diplomata brasi
leiro.

Precisamos saber os reais motivos que origi
naram tal conduta por parte daquele país. Não po
demos aceitar o comportamento dos Estados Uni
dos, pois nos humilha a afirmação de que fomos
maus gestores à frente de determinado órgão. Isso
é absolutamente falso, pois as provas são em senti
do contrário. O objetivo do Presidente George W.
Bush, ao retirar o brasileiro daquela função, era im
por sua hegemonia sobre a Organização para a
Proibição das Armas Ouímicas. Como império do
mundo que tenta ser, o governo dos Estados Unidos
quer ter o direito de vistoriar todos os países, mas
não aceita a mesma regra para si próprios. Atual
mente, querem atacar o Iraque e, se fosse aprovada
a proposta do Embaixador brasileiro, de fazer aque
le e outros países integrarem a OPAO, o intento
norte-americano cairia por terra.

Sr. Presidente, esta Casa não pode aceitar que
o povo brasileiro, representado por seu ilustre Embai
xador, seja vilipendiado, caluniado e difamado para o
todo o mundo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De
putada Socorro Gomes, quando da ameaça de subs
tituição do Embaixador Bustani, a Câmara manifes
tou-se formalmente e, em seguida, recebeu-o nesta
Casa.

Esta Presidência aguarda a sugestão de V. Exa.,
a qual será submetida ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O pai
nel eletrônico registra o comparecimento de 299
Srs. Deputados:
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Isso é um absurdo! Cabe a nós legislar. Por tou seus reais objetivos, ao retirar, praticamente
isso, peço a V.Exa. que, com a altivez e seriedade pela força de um império, o Embaixador Bustani da-
em que sempre acreditei, coloque em discussão e quele cargo. Não foi íntegro, honesto. Caluniou-nos
votação essa matéria, porque, na verdade, o Poder ao dizer que o brasileiro foi mal gestor à frente da
Judiciário exorbitou de sua função. Faço esse pedi- OPAO.
do a V.Exa. em meu nome, no do PSB e no da Câ
mara dos Deputados.

O Presidente dos Estados Unidos não usou de
lealdade ao defenestrar o Embaixador Bustani da di
reção da OPAO. Não foi leal, porque não apresen-

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do Pedro Valadares, fique tranqüilo. V.Exa. merece
não apenas deste Presidente, mas da Casa, home
nagens e respeito. Tratarei a matéria como trato to
das as outras, independentemente de considerar a
quem elas atendam circunstancialmente. É isso que
prevê o Regimento Interno.

Essa matéria será submetida a votos com ab
so�uta prioridade, não obstante a manifestação clara
deste Presidente - é a minha visão pessoal - em re
lação à sua inadequação.

Isso não impedirá que a matéria seja rapida
mente submetida ao Plenário, que, em última instân
cia, é quem tem soberania para definir qual será a sua
tramitação. Fique certo V. Exa. de que dentro de pouco
tempo, entre hoje e amanhã, a matéria será submeti
da à apreciação do Plenário.

O SR. PEDRO VALADARES - Sr. Presidente,
há também a lei interpretativa, do Deputado...

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É outra
questão, Deputado Pedro Valadares. Não vamos
estabelecer neste momento um debate. Teremos
oportunidade de fazê-lo, mas não será agora.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 
PA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna
para manifestar minha indignação frente à demis
são, por imposição dos Estados Unidos, do Embai
xador José Maurício Bustani do cargo de Dire
tor-Gerai da Organização para a Proibição das
Armas Ouímicas - OPAO. Como brasileira, não pos
so aceitar resignadamente tal ato e creio que todos
os representantes do povo brasileiro neste Parla
mento sentem-se vilipendiados, caluniados, difama
dos.
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RORAIMA
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José Rocha

Jutahy Junior
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MINAS GERAIS

AéCIO Neves PSDB

Antônio do Valle PMD8

Cabo Júlio PST

Carlos Mosconi PSDB

Custódio Mattos PSDB

Danilo de Castro PSDB

Edmar Moreira PPB
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João Magno PT
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EspíRITO SANTO
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SÃO PAULO
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João Eduardo Dado POT PDT/PPS
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MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira PT

Dr. Antonio Cruz PMDB

Marçal Filho PMDB

Nelson Trad PTB

Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul : 5

PARANÁ

Abelardo lupion PFl

Affonso Camargo PSDB

Airton Roveda PTB

Basilio Villani PSDB

Chico da Princesa PSDB

Oilceu Sperafico PPB

Dr. Rosinha PT

FlávioArns PT

Gustavo Fruet PMDB

Iris Simões PTB

José Borba PMOB

Márcio Matos PTS

Nelson Meurer PPS

Oliveira Filho PL PUPSL

Osmar Serraglio PMDB

Rafael Greca PFL

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS PDT/PPS

Santos Filho PFL

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná :20

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Edinho Bez PMDB

Fernando Coruja POT PDT/PPS

Gervásio Silva PFL

Hugo Biehl PPB

João Malas PMOB

João Pizzolalti PPB

Leodegar Tiscoski PPB

Paulo Gouvêa PFL

Renato Vianna PMDB

8erafim Venzon POT PDT/PPS

Vicente Caropreso PSOB

Presentes de Santa Catarina : 13
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RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp POT

Alceu Collares POT

Ary José Vanazzi PT

Augusto Nardes PPB

Cezar Schirmer PMOB

Darcísio Perondi PMDB

Edir Oliveira PTB

Fetter Junior PPB

Germano Rigotto PMDB

Marcos Rolim PT

Mendes Ribeiro Filho PMDB

Osmar Terra PMOB

Osvaldo Biolchi PMDB

Paulo José Gouvêa PL

Pompeo de Mattos PDT

Tarcisio Zimmermann PT

Telmo Kirst PPB

Wilson Cignachi PMDB

Veda Crusius PSDB

Presentes de Rio Grande do Sul : 19

POT/PPS

POT/PPS

PUPSL

POT/PPS

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há quo
rum para deliberação. Vai-se passar à apreciação da
matéria que está sobre a mesa e da constante da
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
W 407-0, DE 2001

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constitui
ção n° 407-C, de 2001, que 'altera os arts.
100 e 156 da Constituição Federal e o art.
81 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e acrescenta os arts. 84, 85,
86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Consti
tucionais Transitórias.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

"Sr. Presidente, requeiro, nos termos
do art. 101, combinado com o inciso VI do
art. 117 constantes do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, a retirada da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 407-0,
de 2001, da Ordem do Dia".

Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. - Assina
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.



REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, requeremos, nos termos regi
mentais, preferência para apreciação do
Destaque referente ao art. 88, antes do
Destaque referente ao inciso 111 do art. 85,
apresentados à PEC n° 407/2001.

Sala das Sessões, em 23 de abril de 2002, 
Assinam: Arnaldo Madeira, Líder do Governo; e Ju
tahy Junior, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá para
encaminhar contrariamente ao requerimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, restam apenas dois destaques para com
plementar a votação da PEC n° 407.

Esse requerimento de preferência acaba sendo
uma inversão de pauta para se votar primeiro o desta
que que trata do ISS. O que deveria ser regimental
mente votado antes é o destaque que trata da imuni
dade das Bolsas para o capital estrangeiro.

Na verdade, esse destaque acaba sendo o mais
importante. Sendo o mais importante, deve ser votado
primeiro. Queremos que a isenção seja ampla e não
apenas para as Bolsas em relação ao capital estran
geiro. Deve ser também para o bolso dos trabalhado
res brasileiros de uma maneira geral.

Essa discussão já vem da votação em primeiro
turno, que aconteceu no final de fevereiro.

Já está sendo garantida aos cidadãos brasilei
ros a não-cobrança da CPMF, por não ter sido aprova
da em segundo turno no Senado Federal até o dia 18

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.
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O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
MA. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Deputados que o aprovam permaneçam como se
Presidente, parece-me que esse requerimento já faz acham. (Pausa.)
parte da votação. Não há quorum para votação. Rejeitado.
Entendo que VExa. só poderia anunciá-lo quando Fica prejudicado o requerimento de adiamento
houver. da votação, de seguinte teor:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não é ver- Sr. Presidente,
dade, Deputado. Embora não haja quorum, basta Requeiro nos termos do § 1° do art. 193 do Regi-
maioria simples para que o requerimento seja aprova- mento Interno da Câmara dos Deputados, o adiamen-
do ou rejeitado. Não se trata do mérito da matéria. to da votação da PEC n° 407-D/01, por 5 (cinco) ses-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en- sões.
caminhar contrariamente ao requerimento, concedo a Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. - José
palavra ao Sr. Deputado Robson Tuma. Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

O SR. ROBSON TUMA (PFL - SP. Sem revisão PSB/PcdoB •
do oiéldor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Sobre a
sou contrário a essa votação, temos acompanhado mesa requerimento com o seguinte teor:
por meio da imprensa e do processo político o quanto
esta Casa tem sido pressionada até com a possibili
dade de aumento de outros impostos por causa da
demora na votação da CPMF.

Peço aos Srs. Deputados que rejeitem o requeri
mento de retirada de pauta para que seja votada de
imediato a matéria, a fim de que o Governo não tenha
argumentos para aumentar impostos e a sociedade
brasileira saiba o que acontecerá com a referida con
tribuição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado José Antonio Almeida para
encaminhar favoravelmente ao requerimento.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, temos consciência de que a base do
Governo não votará a isenção da CPMF para as apli
cações nas Bolsas. O Partido dos Trabalhadores in
clusive apóia o destaque apresentado pelo Bloco Par
lamentar PSB/PCdoB.

A intenção do nosso Bloco era a de que a CPMF
não fosse aprovada. Já que foi, queremos que seja re
tirada essa imunidade, porque o que está na Constitu
ição não é isenção, que é matéria de lei ordinária.

Qualquer estudante de Direito Tributário sabe que
renúncia fiscal na Constituição significa imunidade.

Temos segurança de que a base do Governo
não vai votar o destaque que concede imunidade para
as Bolsas de Valores, com quorum baixo.

Portanto, Sr. Presidente, o requerimento de au
toria do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB atende aos
interesses do Governo.



Algumas pequenas cidades do meu Estado
acabaram sendo beneficiadas, porque fizeram a cha
mada guerra fiscal buscando aumentar seus orça
mentos. Barueri, que há algumtempotinha uma série
de problemas, hoje é uma cidade modelo porque teve
a visão de diferenciar as alíquotas do ISS. Assim tam
bém aconteceu em Santana de Parnaíba, em Taboão
da Serra e em Embu-Guaçu, que se utilizaram da
possibilidade de fazer a chamada atração de empre
sas para a área de serviços.

O Governo de Goiás não pode ser criticado por
ter feito vários incentivos, levando para o Estado uma
série de indústrias. Ninguém pode criticar o Governo
do Distrito Federal por ter feito isso. Recentemente, o
Governo da Bahia, aliado com o Governo Federal, le
vou para aquele Estado fábrica da Ford que seria
construída no Rio Grande do Sul usando a política de
incentivos fiscais.

A manutenção no texto da alíquota de 2% para
todos os Municípios visa a prejudicar essas pequenas
cidades que têm sobrevivido com muita dificuldade.
Através da diferenciação de alíquota, os administra
dores têm a possibilidade de implementar a atividade
de serviços nas cidades.

Portanto, Sr. Presidente, entendo que os desta
ques devem ser votados na ordem que foram apre
sentados. A discussão do ISS vai demandar muito
tempo. Aliás, a reforma tributária, que ainda não foi fe
ita, poderia resolver todos esses desvios.

Se a reforma tributária não foi votada até agora,
não é na discussão da CPMF que vamos tratar da ques
tão do ISS, que tem de ser votada posteriormente.

Portanto, o meu encaminhamento é contra, a
fim de que seja respeitada a ordem regimental: votar
primeiro o destaque que trata da isenção das Bolsas
do capital estrangeiro e, posteriormente, aquele que
aumenta a alíquota do ISS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra para encaminhar favoravelmente ao requeri
mento o ilustre Deputado Wagner Rossi.
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de março. Felizmente, essa votação não aconteceu O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Sem revi-
em razão da emenda ainda não ter sido votada em são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
segundo turno na Câmara dos Deputados. dos, todos acompanhamos as dificuldades inerentes

Com relação ao destaque que trata do ISS, en- à votação da CPMF Estarnos nos arrastando em su-
tendo que essa matéria deveria estar afeita à reforma cessivos adiamentos, ora em função da peculiaridade
tributária e não ser trazida para a CPMF, como acon- da matéria, ora em função das dificuldades circuns-
teceu com outros assuntos que pegaram carona na tanciais de obtenção de quorum. Hoje, porém, deve-
tentativa de resolver o problema. mos terminar a votação dessa matéria. Temos mais

Algumas cidades desejam o aumento da alíquo- dois destaques apenas.
ta do ISS. Esta Casa deve cuidar para que, no processo

democrático, sua verdadeira vontade se expresse na
plenitude. Ninguém preconiza que pequenas jogadas
possam invalidar a vontade real do Parlamento. E, em
relação aos dois últimos destaques, percebe-se cla
ramente que um é menos polêmico que o outro.

A discussão sobre a fixação de um limite míni
mo para a cobrança do ISS, mantendo-se o limite má
ximo, além de já estar preconizada na lei, que deve
ser brevemente regulamentada, é claramente uma
postura contra a guerra fiscal. Isso leva a quase uma
unanimidade, a um sentimento integrador, a um senti
mento que faz com que o Congresso Nacional se po
sicione a favor de manter essas limitações para dimi
nuir o impacto da guerra fiscal entre Municípios, salvo
alguns poucos Municípios que legitimamente aqui es
tão representados e que se beneficiam dessa discre
pância nos percentuais.

Acredito que haja um consenso quase generaliza
do. Por isso, a matéria pode vir à votação de imediato.

O segundo destaque que vamos apreciar e cuja
inversão está se fazendo, ao contrário, trata de ques
tão de valor substancial, mas de grande caráter polê
mico. Por isso, deve ser enfrentado com a presença
de quorum alto.

É esse o sentido do meu encaminhamento, Sr.
Presidente.

Quero que a nossa Casa manifeste sua real
vontade, que ela expresse, se possível, o sentimento
da quase totalidade dos Deputados.

Trata-se de questão crucial, de decidir se vamos
estimular ou não o mercado de capitais no nosso
País, se vamos ou não usar o poder do Congresso
para estimular a atividade econômica, para propiciar
nova dimensão, novo volume nas operações da Bol
sa. Trata-se de decidir se vamos atrair capitais, não
capitais de empréstimos, mas, ao contrário, que ve
nham capitalizar as nossas empresas através da Bol
sa de Valores, ou se vamos, ao contrário, criar óbice a
esse pleno desenvolvimento.

Por isso, Sr. Presidente, seria fundamental a in
versão, para que em dois momentos diferentes, com



Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso V, §

2°, destaque para votação em separado, com o objeti
vo de suprimir do artigo 4°, na parte em que acrescen
ta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as o art. 88 da Proposta de Emenda n° 407-D, de
2001.

Sala das Sessões, 19 de março de 2002. - De
putado Roberto Jefferson, Líder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar favoravelmente ao destaque, concedo a pa
lavra ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o destaque apresentado pelo Líder do
PTS, Deputado Roberto Jefferson, quer extirpar da
emenda da CPMF o aumento da alíquota obrigatória
do ISS. Aliás, essa matéria deveria ter sido tratada
quando da discussão da reforma tributária, em vez de
pegar carona na PEC da CPMF

Qual o interesse na manutenção do texto? É o
de que todas as cidades pequenas que hoje conse
guem manter seu orçamento com uma alíquota dife
renciada de ISS acabem sendo obrigadas a aumentar
ISS. Já não basta aumentar a CPMF - que era 0,20%
e passou para 0,38% e que nem deveria estar sendo
prorrogada - e ainda queremos obrigar as Prefeituras
a cobrarem uma alíquota de ISS majorada. Isso, na
verdade, é coisa totalmente estranha.

Uma das cidades que certamente está ávida por
essa aprovação é a cidade de São Paulo. Ora, se ela
está se sentindo prejudicada porque cobra ISS maior,
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índices de quorum diferentes, as matérias possam ela que abaixe esse imposto. Ao reduzir o ISS, São
ser apreciadas. Antes, seria apreciada aquela que é Paulo voltará a atrair as empresas. Outras cidades
menos polêmica; posteriormente, aquela cuja com- que também têm a intenção de atrair empresas têm
plexidade certamente levará a debates mais longos e de reduzir o ISS. Na verdade, estaríamos estimulando
a um confronto eventual na votação, sendo necessá- as cidades a, efetivamente, fazerem a redução das
rio quorum elevado. alíquotas tributárias.

Este é o encaminhamento que quero fazer, por- Mas, por estranho que pareça, a Câmara dos
tanto, a favor da inversão da pauta. Deputados, inicialmente, está tentando impor o au-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota- mento da alíquota do ISS para várias cidades.
ção o requerimento de preferência. No encaminhamento contrário ao requerimento

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs. já chamei a atenção, por exemplo, para uma cidade
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- da Grande São Paulo, Barueri, que cresceu a partir
contram. (Pausa.) das alíquotas diferenciadas de ISS. Fica provado que

Aprovado. mesmo cobrand? alíquota~ diferenciadas a cid~de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Sobre a melh_orou.. A qualidade de vld~ e o progresso da cld~-
. . de sao eVIdentes. Todos de Sao Paulo conhecem nao

Mesa requerimento de destaque no segUinte teor: apenas a cidade de Barueri como também Santana

REQUERIMENTO do Parnaíba, Taboão, Embu e outras cidades que
(Da Bancada do PTB) conseguiram, por meio das alíquotas diferenciadas,

atrair atividades e serviços.
A aprovação da manutenção do texto quer obri

gar essas cidades a aumentarem a alíquota do ISS
para o mínimo de 2%. Estimular as cidades a criar al
ternativas é impedir o crescimento delas. Ficou claro,
pelos exemplos que já citei, que cidades como Barue
ri e Santana do Parnaíba melhoram sua condição por
que souberam utilizar um mecanismo usado por to
dos os Estados brasileiros. Por que os Estados po
dem fazer e as cidades não podem? Certamente por
que os Estados são mais fortes que os Municípios.
Goiás, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará, Distrito Federal
podem fazer, mas as pequenas cidades, não.

É uma discriminação, ou então a PEC que trata
da CPMF, que quer invadir questões que deveriam ser
tratadas quando da discussão da reforma tributária,
iria também estabelecer uma alíquota mínima de ISS,
impedindo que incentivos fiscais estaduais possam
efetivamente valer.

Essas condições dos Estados poderão continu
ar sendo válidas, porque a PEC não limita. Apenas no
caso do ISS, como se as pequenas cidades tivessem
efetivamente pouco poder político, pouca representa
ção. E, portanto, podemos determinar, por ordem
dessa PEC, que as cidades sejam obrigadas a au
mentar o ISS para favorecer algumas grandes cida
des que acham que não devem fazer nenhum tipo de
tentativa de melhoria das suas condições de atração
fiscal para que possam implementar sua arrecada
ção. Não entendemos que a PEC da CPMF deva tra
tar dessa matéria. A questão do ISS deve ser tratada
na reforma tributária. E já que é uma carona na PEC
da CPMF, votamos pela extirpação do texto, permitin-
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do que as cidades que forem mais competentes de
monstrem o exercício dessa competência, podendo
fazer efetivamente a redução das alíquotas do ISS.

Sr. Presidente, veja a que ponto chegamos:
além de não votarmos a reforma tributária, ainda es
tamos obrigando cidades, que cobram alíquota ínfi
mas, a aumentarem o ISS, impedindo que as empre
sas tenham sua atividade.

Portanto, votamos "não" a este destaque, para
que no texto não haja assunto de reforma tributária,
na PEC da CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar contra o destaque, concedo a palavra ao
nobre Deputado Ricardo Berzoini.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla
mentares, essa é uma questão fundamental e diz res
peito à guerra fiscal. Durante o debate sobre a refor
ma tributária, debatemos quais seriam as medidas
fundamentais para minimizar a guerra fiscal de todos
os impostos. Na questão do ICMS, por exemplo, verifi
camos o dano que causa aos Estados a falta de capa
cidade tributária decorrente da política absolutamen
te irracional de dar concessões vultosas a empresas
que querem se instalar em determinados Estados ou
Municípios.

Na questão do ISS, a prática que vem-se verifi
cando em todo Brasil é que em algumas cidades - o
Deputado Arnaldo Faria de Sá citou algumas no Esta
do de São Paulo - as alíquotas são absolutamente ir
risórias para atrair sedes de fachada para locais que
não têm sequer estrutura suficiente para abrigar es
sas empresas.

Na Grande São Paulo, essa situação é vergo
nhosa, devido à capacidade tributária dos Municípios.
O que está em jogo não é discutir qual Município terá
a melhor tática tributária, mas não eludir a capacida
de tributária dos Municípios para a arrecadação. O
que acontece é que hoje determinados Municípios
praticam alíquotas de 0,25% e outros, de 0,1 %, o que
provoca apenas o enfraquecimento da capacidade tri
butária de toda a região.

Não podemos permitir que esse tipo de concor
rência coloque em risco as políticas públicas funda
mentais necessárias aos Municípios, os entes mais
fracos de todo o processo tributário da Federação.

O que queremos com essa modificação, por
meio da emenda à CPMF - neste caso atinge funda
mentalmente o ISS -, é criar uma trava, impedindo
que os Municípios reduzam as alíquotas do ISS abai
xo de 2%. Nos Municípios de São Paulo, a maioria
dessas alíquotas é de 5%. Portanto, há espaço para

reduzir até essa trava - não é o caso, mas haveria es
paço.

O ISS é um imposto que precisa ser fortalecido
enquanto instrumento importante de arrecadação. Se
não aprovarmos esse tipo de dispositivo, teremos,
evidentemente, a curto e médio prazos, um enfraque
cimento da política tributária nos Municípios.

Se queremos, de fato, combater a guerra fiscal,
ter um sistema tributário equilibrado, combater a cu
mulatividade e a falta de progressividade, ou a regres
sividade, do sistema tributário brasileiro, é preciso fa
zer mudanças. Como não conseguimos - e, na minha
avaliação, por falta de vontade política do Governo
FHC, que não quis negociar de maneira objetiva a re
forma tributária que esta Casa conseguiu produzir du
rante longa e exaustiva negociação da Comissão pre
sidida pelo Deputado Germano Rigotto e relatada
pelo Deputado Mussa Demes -, podemos, pelo me
nos, minimizar alguns aspectos extremamente preju
diciais desse sistema. E essa questão do ISS atinge,
como já disse, o ente mais prejudicado pela concen
tração de contribuições sociais apenas no âmbito da
União.

Por isso, é fundamental que votemos contra a
supressão do art. 88, para que possamos garantir aos
Prefeitos de todo o Brasil a segurança de que é possí
vel fazer política tributária com ISS, sim, mas que os
abusos serão coibidos por meio dessa trava de 2%.
Se o Município quer praticar alíquotas diferenciadas
entre 2% e 5%, ele tem toda capacidade para fazê-lo,
mas tem de observar que abaixo de 2% entramos em
um regime inaceitável de guerra fiscal, para que te
nhamos de fato boa política tributária.

Nesse sentido, temos total concordância com a
emenda agregada pelo Relator, Deputado Delfim Net
to, e somos contra a supressão do art. 88, por enten
der que é preciso combater a guerra fiscal, se não no
âmbito geral tributário, pelo menos no âmbito do
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza que
pertençam aos Municípios.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para encaminhar contrariamente ao desta
que, ao ilustre Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, não estamos entendendo muito bem este
destaque. Se confirmada a informação que obtive
mos, o PTB deve votar com a bancada governista,
para manter a isenção do conjunto das ações nas bol
sas, inclusive nas Bolsas de Mercadorias & Futuros, a



Art. 4° .

Como a votação será nominal, é adequado que
a orientação dos Srs. Líderes se restrinja ao "sim" ou
"não"

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem favoráveis à manutenção do texto deverão votar
"sim"; os que forem favoráveis ao destaque, ou seja,
pela supressão do texto, deverão encaminhar o voto
"não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo-
tam os Srs. Líderes?

Como vota o PSDC? (Pausa.)
Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)

Art. 88. Enquanto lei complementar
não disciplinar o disposto nos incisos I e 111
do § 3° do art. 156 da Constituição Federal,
o imposto a que se refere o inciso 111 do ca
put do mesmo artigo:

I - terá alíquota mínima de dois por
cento, exceto para os serviços a que se re
ferem os itens 32, 33 e 34 da lista de Servi
ços anexa ao Decreto-Lei n° 406, de 31 de
dezembro de 1968;

II - não será objeto de concessão de
isenções, incentivos e benefícios fiscais,
que resulte, direta ou indiretamente, na re
dução da alíquota mínima estabelecida no
inciso anterior."
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que somos contrários, e agora contra a inclusão da gar 2%, mude sua sede e representação da cidade
alíquota mínima e máxima para o ISS. pelo crescimento de 1,75%. Ele favorece a arrecada-

A Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos fato- ção, a condição e a procura de meios econômicos
res preponderantes para a autonomia de um Municí- para o financiamento, a obtenção de recursos para
pio, possibilitando que atue pesadamente naquilo que implantação de serviços profundamente necessários
é de sua responsabilidade, como a tributação. O País aos Municípios. Se os Prefeitos irão fazer a contento,
não pode conviver com uma realidade na qual de 3 a não é responsabilidade da legislação federal, mas 10-
4 mil Municípios são impedidos de atuar na parte do cal. Se os governante não respeitam, não acatam e
ordenamento tributário de sua responsabilidade, ou não organizam a correta distribuição da arrecadação
seja, o IPTU e o ISS. para favorecer os mais pobres de seus Municípios,

Ora, um Município, ao baixar ou anular a co- cabe à população local lutar e agir para obrigá-los a
brança do ISS - afora a parcela de culpa em uma aplicarem bem a arrecadação municipal. Mas cabe
guerra que tem resultado zero -, pode causar prejuí- aos Parlamentares pôr patamares mínimos de arre-
zo a Município vizinho ou a toda a região. Exemplifico: cadação nos Municípios. Não é possível os Municípi-
com tal medida, muitas empresas preferem migrar os viverem do Fundo de Participação Nacional. Tem
para as cidade que oferecem facilidades tributárias, de haver arrecadação local.
como já ocorreu na região do Grande ABC. O Grande Obrigado, Sr. Presidente.
ABC procurou, por intermédio da Câmara Regional, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
fazer uma lei de tributação idêntica para o conjunto meter a votos o seguinte dispositivo destacado:
dos Municípios, estabelecendo patamares máximo e
mínimo, a partir dos tributos locais, como ISS e IPTU.
Afora essa relação, havia Municípios que podiam im
por alíquota de 0,25%, de 0,05% ou anular a cobran
ça do ISS.

Basta ver o que fez Celso Pita antes de deixar a
desastrada administração da Capital de São Paulo.
Tendo de passar a Prefeitura à nossa companheira
Marta Suplicy, por ter sido derrotado nas eleições,
Celso Pita reduziu a cobrança do ISS a "n" atividades
comerciais e de serviços, comprometendo a futura
administração.

Não foi a guerra fiscal que motivou essa deci
são, mas a irresponsabilidade de um governante que
não sabe a regra da alternância do poder e detesta
seu povo. Celso Pita só pode ter tomado essa atitude
por ódio aos mais carentes, aos menos providos de
sua cidade, visto que isentou os mais aquinhoados.
Dessa forma, ficou inviabilizada a realização de servi
ços de infra-estrutura - creche, segurança e saúde
nos inúmeros bairros periféricos da Capital do Esta
do, onde grassa a miséria e a fome. Não podemos
permitir isso.

Portanto, esta parte do relatório deve ser manti
da. Da mesma forma que o criticamos a isenção das
bolsas, aplaudimos este relatório por incluir a respon
sabilidade do governante local com os tributos da so
ciedade brasileira, a fim de compor as condições de
financiamento dos serviços públicos.

Nenhum Município perderá. Ao contrário, ga
nhará e muito, porque o Município que cobrava 0,25%
será obrigado a passar para 2%. Duvido que a empre
sa, que paga atualmente 0,25% e que passará a pa-
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Como vota o PST? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PUPSL?
O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB vota
"sim".

Solicito a VExa. que marque tempo para termi
nar esta votação nominal, a fim de começarmos a
analisar o outro destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Eu gosta
ria de atender a V.Exa., mas infelizmente não poderei.
Quanto mais rápido os Srs. Parlamentares votarem,
mais rápido terminaremos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
entendemos que este assunto não deveria constar da
emenda que prorroga a CPMF, pois ele é estranho à
matéria. Já votamos dispositivo que permite lei com
plementar fixar posteriormente os valores mínimos.

Como foi aprovado o texto e há dispositivo da lei
complementar, entendemos que, no mérito, isso é po
sitivo, porque impede que grandes corporações des
viem recursos públicos ao transferirem a sede de sua
empresa de um Município para outro vizinho. Portan
to, encaminhamos o voto "sim".

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o momento nacional é de per
plexidade.

Primeiro, estamos vivendo o Estado policial -,
usamos celular para tornar públicas as nossas con
versas, porque a Polícia política resolveu escutar o te
lefone de todo mundo -, e o Estado fiscal opressor. Já
estamos votando a CPMF, que encontra resistência
de vários segmentos da sociedade. Por que amarrar o
ISS à CPMF? Para que essa inovação? Os Municípi
os que cobram 0,25 de ISS deverão cobrar 2%, a par
tir promulgação desta emenda, mas os que cobram
5% não são obrigados a reduzir para 2%. A conversa
é só de majoração de imposto. A fome fiscal não
pára?

Votamos há pouco o pacote em favor do ressar
cimento das empresas de energia, e vamos dar nova
mente recursos aos Governos para oprimirem o con-

tribuinte. Está demais isso, Sr. Presidente! E não faz
parte do acordo do Governo com as bancadas da Câ
mara dos Deputados engolirmos a majoração do ISS.

O PTB entende que esta emenda prejudica os
pequenos Municípios, que perderão novamente em
presas de mão-de-obra, da área de turismo, de saúde
e de crédito financeiro, para as Capitais.

Vamos manter a posição do destaque e encami
nhar o voto "não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PPB?

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB
vota pela manutenção do texto. Vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. DR. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
dos Trabalhadores tem debatido esta questão há bas
tante tempo. É importante deixar claro alguns pontos.

O primeiro, é que o PT é favorável à reforma tri
butária que, no entanto, não ocorre. Segundo, há mui
to tempo, temo-nos colocado contra a guerra fiscal.
Ao estabelecermos a alíquota mínima de 2%, pelo
menos, faremos com que os Municípios tenham igual
dade de disputa. Ao contrário do que alguns têm dito,
não é para defender as grandes cidades ou as Capita
is. Com a aprovação desta matéria, as empresas na
vão decidir onde fixará sua sede em função de impos
tos, mas em função das infra-estruturas.

Não entendemos este aumento como um im
posto a mais, porque o ISS já existe. Imposto a mais
foi aquele votado na semana passada em relação ao
apagão, contra o qual o PT se manifestou. No entanto,
Parlamentares que fazem o discurso contra o ISS,
que já existe, naquele momento, aprovaram o imposto
do apagão.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, objetivando
colocar um patamar mínimo entre as disputas dos
Municípios, votamos "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB?

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB, pelas razões já expostas, contrário à guerra
fiscal e tentando minimizar a perda de receitas legíti
mas de alguns Municípios, vota pela manutenção do
texto; vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?
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A SRA. VEDA CRUSIUS (PSDB - RS. Pela or- esse Município. Talvez esse não seja o local mais
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, pelas apropriado, mas o fato é que essa emenda surgiu de
razões expostas, o PSDB vota "sim". Defendemos a amplo entendimento na Comissão Especial.
manutenção do texto, que elimina a guerra fiscal entre Portanto, encaminhamos o voto "sim", para que
os Municípios, uma das chagas que impede hoje o seja mantido o dispositivo.
desenvolvimento pleno do País. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim" dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
o PSDB. seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-

Como vota o PFL? ma eletrônico.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela Está iniciada a votação.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, con- Queiram seguir a orientação do visor de cada
cordo com o Líder Roberto Jefferson: esta matéria de- posto.
veria ser tratada separadamente e não na votação da O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicito
CPMF. Mas foram feitos acordos partidários, o Presi- que sejam acionadas as campainhas. Os Srs. Parla-
dente Rodrigo Maia e o Relator Delfim Netto trabalha- mentares que se encontram em outras dependências
ram na questão para evitar a guerra fiscal. Queremos da Casa venham imediatamente ao plenário e aqui
resolver a guerra fiscal do ISS dos Municípios por li- permaneçam, pois teremos mais votações nominais
nhas tortas. Em vez de determinarmos o pagamento ainda na tarde e na noite de hoje.
do ISS no Município onde o serviço é realizado, au- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
mentamos sua alíquota mínima de 0,5% para 2%. te, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, para mostrar que o PFL não quer O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
procrastinar a votação, fazer a matéria voltar à Comis- V.Exa. a palavra.
são e retardar mais uma semana a votação da CPMF, O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB-
vamos votar "sim", mas os Deputados estão livres RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
para votar de forma diferente. dente, quero registrar minha posição contrária a in-

Repito, este assunto não deveria ser tratado cursão de matérias diferentes quando em tramitação
nesta votação. Não é dessa maneira que se resolverá matérias que elencam outras questões.
o problema da guerra fiscal do ISS, mas por intermé- Votarei com meu partido. Os Líderes deveriam
dio da sua cobrança no Município, onde é realizada a ter a prática de proteger determinadas questões pon-
obra. tualmente.

Por isso, o PFL, em homenagem ao Presidente Ouço algumas pessoas dizerem que essas alí-
Rodrigo Maia, à sua bancada da Comissão que fez o quotas podem aumentar a receita dos Municípios.
acordo e ao Relator Delfim Netto, recomenda o voto Alguns deles conseguiram instalar determinadas em-
"sim", pela manutenção. presas pela guerra fiscal. Conheço empresas que não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim" se instalariam em determinados Municípios se não
o PFL. fosse pela guerra fiscal.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela Considero esta matéria de enorme complexida-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, de para ser votada com açodamento.
Sras. e Srs. Parlamentares, esse dispositivo foi incluí- Votarei "sim", com meu partido.
do na PEC por acordo construído entre os Parlamen- O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
tares que representavam os diferentes partidos na palavra pela ordem.
Comissão Especial presidida pelo Deputado Rodrigo O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Maia, com relatório do Deputado Delfim Netto. V.Exa. a palavra.

Na verdade, o que temos é, pelo menos, a redu- O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB -RS. Pela ordem.
ção dos limites da guerra fiscal entre os Municípios. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Parla-
Ao votarmos esse dispositivo, estaremos aumentan- mentar e ex-Prefeito, lamento que se coloque de con-
do a arrecadação dos Municípios que cobram alíquo- trabando, numa emenda constitucional que trata de
tas mais baixas. Cito como exemplo o Município de assunto da maior relevância para a arrecadação da
Barueri, situado na região metropolitana de São Pau- União, artigo que prejudica os Municípios do interior.
lo, que cobra 0,25%. Ao aumentar a alíquota para 2%, Essa é a emenda das Capitais. É preciso ficar
estaremos propiciando aumento da arrecadação para bem claro que esse é o projeto das Capitais. Se hoje
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os Municípios pequenos conseguem ter arrecadação generosa, aberta, respeitadora dos direitos humano~,

de ISSQN é porque oferecem vantagens para as em- e o projeto da extrema-direita é totalmente contradlto-
presas ali se instalarem. E quanto à situação especial, rio a isso.
no caso das empreiteiras, não há vantagem alguma, Por isso apelo para VExa., na qualidade de Pre-
porque, na verdade, a empreiteira não recolhe o sidente da Câmara dos Deputad?s, n~ sentido de.qu~

ISSQN pela sede de sua localização, mas pelo local se una a esse mutirão planetário a fim de contribUir
em que realiza a obra. Então, deixar isso como ressal- com a derrota da extrema-direita na França no segun-
va não ajuda em nada o Município; de qualquer for- do turno e reencontrar a França que todos amamos.
ma, o Município já recolheria o imposto devido pela Muito obrigado.

obra realizada. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
O que me preocupa é que há muitas empresas Fernando Gabeira, apenas para que amanhã não fi-

que teriam vantagens em estar sediadas na Capital, que a omissão do Presidente da Câmara dos Deputa-
mas estão nos Municípios do interior e nas regiões dos com respeito a esta matéria - tive oportunidade
metropolitanas, pela conveniência fiscal. Lá geram tri- de sobre ela me manifestar -, quero dizer a V.Exa.
butos, empregos, oportunidades para o des~nvolvi- que comungo da sua preocupação e das principais Ii-
mento daquelas comunidades. Dessa maneira, va- deranças, não apenas da Europa, mas também do
mos fazer com que se torne desatrativo uma empresa mundo inteiro, com o crescimento da extrema-direita
instalar-se no interior. Será muito mai~ atrativo, im- na França, país para nós referência no que diz respei-
posto por imposto, ficar sempre na Capital. to às liberdades e à democracia. Obviamente, muitas

Por isso, Sr. Presidente, peço aos Deputados, posições do Sr. Le Pen dizem respeito a brasileiros,
que são representantes de Municípios de interior, que no sentido da discriminação e da incompreensão do
prestem atenção no voto que vão dar, porque, em papel que outros povos vêm desempenhando no de-
cada eleição, mesmo aqueles de Capital, percorrem senvolvimento daquela nação.
os Municípios do interior buscando voto nas Prefeitu- Portanto, fica, de público, a palavra do Presiden-
ras Municipais. Não venham com essa história de que te da Câmara dos Deputados, de enorme preocupa-
aumentar para 2% é aumentar a receita dos Municípi- ção, mais do que isso, de confiança, e a certeza de
os. Pelo contrário, é tirar desses Municípios as .empre- que os franceses saberão retomar o leito que os tor-
sas que lá estão contribuindo com seu crescimento, naram um povo e uma pátria respeitados por todos do
com seu desenvolvimento e com a receita que as Pre- mundo, que é o da sensatez, da responsabilidade, da
feituras mal conseguem arrecadar. liberdade e da democracia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente, te, pela ordem.

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem VExa. a palavra.

VExa. a palavra. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Blo-
O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or- co/PSB-RJ. Pela ordem. Sem r€'llisão do orador.) - Sr.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero Presidente estou encaminhando à Mesa requerimen-
usar dois minutos desse tempo para registrar o cata- to com a ~nanimidade de assinaturas dos Srs. Líde-
c1ismo político que aconteceu na França neste fim de re~, para sessão de homenagem ao Embaixador José
semana. Maurício Bustani pelas suas ações frente à Organiza-

Toda a humanidade está preocupada com a ção para a Proibição das Armas Químicas - OPAQ.
evolução dos acontecimentos naquele país, numa O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
eleição cheia de lições: lições para a Esqu~rda, par~ Alexandre Cardoso, oportunamente marcaremos essa
os institutos de pesquis~, ?ar~ ~s comentaristas P?"- sessão, que já conta com o apoio da Presidência.
ticos. Não vou me refem as Iiçoes que devemos tirar O SR. DA. ROSINHA _ Sr. Presidente, pela ordem.
das eleições fr~nce~s. Vou apenas ressaltar a gran- O SR PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
de tarefa que nao so os franceses, mas toda a huma- .
nidade tem pela frente no momento de barrar os pas- V.Exa. a palavra.
sos da extrema-direita e de contribuir com a derrota O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
de Jean-Marie Le Pen e de todos os seus seguidores, revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de nossa
que representam uma França completamente dife- bancada ter feito encaminhamento sobre o tema o~a

rente daquela que queremos. Queremos uma França votado, acho importante esclarecer aos que estao



O SR. RUBENS FURLAN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
registro meu posicionamento em relação a esta maté
ria. Sei que meu desagravo não altera em nada a de
cisão desta Casa, mas a cada dia que passa conven
ço-me mais de que a reforma tributária é absoluta
mente necessária para o País. Ela definirá regras que
todos irão cumprir. Resta aos Municípios brasileiros
legislar apenas sobre o IPTU e o ISS.
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nos assistindo pela TV Câmara que a matéria que es- mentares e ao Relator, a fim de que obtivessem, inde-
tamos votando diz que todos os Municípios devem co- pendentemente do julgamento político do programa e
brar no mínimo 2% de ISS. Fazer discurso para favo- do relatório, a necessária fundamentação para a rea-
recer esse ou aquele Município não é verdade. lização e conclusão dos trabalhos.

Todos os Municípios terão igualdade para atrair Foram sete meses de esforço. Encerrada a eta-
as empresas, sem fazer a guerra fiscal. O discurso de pa de votação nesta semana, a CPI também terá im-
que é para favorecer as Capitais é dos grandes em- portante trabalho no encaminhamento de uma série
presários, que têm capacidade e condição de mobili- de conclusões não só no campo criminal - vertente
zação para mudar a sede, mesmo que virtual, das com forte apelo nas CPI-, mas também nos planos
suas empresas para Municípios que não cobram ISS. legislativo e administrativo, em especial perante o
E há centenas deles. Esta Casa está tratando todos Banco Central, a Secretaria da Receita Federal, o Mi-
os Municípios sem privilégio. nistério da Fazenda, o Tribunal de Contas da União e

Durante todo o dia de hoje, no Estado do Paraná, a Comissão de Fiscalização Financeira Controle da
os professores da rede pública estadual estiveram pro- Câmara dos Deputados.
testando em f,rente ao palácio do .Governo, .em razão Sr. Presidente, registro a conclusão dos traba-
de estarem ~a sete anos sem reajuste salanal. O Go- lhos e agradeço às Diretorias Legislativa e afins da
ve~~ador Jalm.e Leme! ~penas promete, porque na Câmara dos Deputados e à Presidência da Casa.
p~atl~a os_se~ldores publlcos e os professore~~a rede Oportunamente farei uma análise de mérito do pro-
publica nao tlv.e~am sequer os reajustes salanals. _ grama e do relatório, pelas implicações econômicas e

As COn?lçOeS,~e trabalho dos professores sao sociais, que produzirão impactos na vida nacional, e
c.ada vez mais precanas, co~ falta constante.de ma~e- pelo resultado, a médio e longo prazos, que ainda de-
nal escolar. Os professores tem de fazer vaquinha a fim mandará forte fiscalização e acompanhamento do
de arrecadar dinheiro para aquisição desse material. Congresso Nacional.

Cada vez ~ais os profi~sionaisda educ~ção ~o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Cum ri-
nosso Estado sao desrespeitados. A cada dia cal a p .

I'd d d . E - d - de flu mento V.Exa., Deputado Gustavo Fruet, pelo excepcl-qua I a e o ensino. m razao a correçao xo, , .
os alunos che am à Sa série sem sequer saber ler. onal trabalho que desempenhou em matena extrema-

. g . .. mente complexa, o que certamente honrou esta
Manifestamos nosso apoIo e nossa sohdaneda- C V E '1 t R I t Alb rt G Id. asa. . xa. o I us re e a or e o o man e os

de aos professores. Cobramos do Governador Jaime b d'C . - 't d ta
mem ros a omlssao merecem os respel os esLemer que cumpra o que prometeu em campanha, ou C

seja, que iria fazer da educação sua prioridade. asa.
E que tinha a dizer Apesar da complexidade e polêmica do assunto,
or:~ GUSTAVO FRUET _ Sr. Presidente e o ~.Exa_s., co~ ~~renidade, competência, e a~soluta

, . I d ' P ç Isençao POSSibilitaram que ele chegasse a SOCiedade
a pa avra pe a or em. brasileira com os esclarecimentos devidos. V.Exa.,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem portanto, é credor do reconhecimento e, mais uma
V.Exa. a palavra. vez, da admiração desta Casa, em especial deste

O SR. GUSTAVO FRUET (PMDB - PR. Pela or- Presidente.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
mana passada, a CPI do PROER concluiu a discus
são e votação do relatório apresentado pelo Deputa
do Alberto Goldman.

Oportunamente farei uma análise de mérito tan
to da CPI quanto do programa. Mas, nesta fase, agra
deço às Lideranças partidárias, em especial à do meu
partido, o PMDB; à Consultoria da Câmara e à Presi
dência da Casa pelo empenho em dispor estrutura
para a CPI fundamentar tecnicamente a discussão e
evolução dos trabalhos.

Com exceção de dois requerimentos, todos os
pedidos foram aceitos e encaminhados. Todos os do
cumentos solicitados foram encaminhados aos Parla-
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Na cidade da qual fui Prefeito durante duas Le
gislaturas, por dez anos, fizemos uma política de bai
xa tributação. Neste momento, vejo cair por terra a
luta de dez anos para desenvolver o Município.

Ora essa! Nós, municipalistas, não sabemos
mais que política definir para desenvolver os Municí
pios. Uma providência desta Casa derrubará todo
esse trabalho. Trata-se de um desrespeito a todos os
Municípios do País, em particular a Barueri.

Deixo aqui meu desagravo e lembro a todos os
Parlamentares que é preciso, com urgência, fazer
uma reforma tributária que defina regras para a co
brança de menos impostos, porque a população bra
sileira não suporta mais tanto encargo social.

A situação se resume no seguinte: enquanto os
Municípios diminuem os encargos sociais, esta Casa
os aumenta, o que é muito ruim.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, reite
ro nossa preocupação com o destaque. Os Deputados
que representam pequenos Municípios têm de votar
"não". Essa posição de inserir o ISS na CPMF é um
acordo Rio-São Paulo, entre os Prefeitos César Maia e
Marta Suplicy, contra os Prefeitos dos pequenos Muni
cípios, contra os Prefeitos do interior. Quem tem base
no interior não pode votar "sim" nesta matéria.

Faço minha homenagem ao Presidente da Co
missão, Deputado Rodrigo Maia, homem realmente
inteligente, mas ligado ao interesse da Capital do Rio
de Janeiro. Neste momento, não representa meu inte
resse, pois tenho fortes bases no interior do meu
Estado. Quem não é de Capital não pode votar "sim"
nesta matéria.

Lembro ao Plenário nossa preocupação com o
fato de que a Esquerda desunida sempre será venci
da. Exemplo disso é a eleição francesa, pois quem
derrotou Lionel Jospin foi a candidata da ultra-esquer
da, que lhe retirou os 2% de votos necessários à su
peração dos votos obtidos por Jean-Marie Le Peno

Invoco o testemunho de brasileiros residentes
na França. Aqueles que conhecem o mundo e têm
oportunidade de viajar à Europa sabem que a França
é o país que pior recebe o turista. O tratamento dis
pensado aos turistas brasileiros naquele país foi sem
pre muito ruim e desrespeitoso. Apelo para os socia
listas no sentido de que votem na Direita democrática

francesa, de maneira a levarem ao poder alguém que
não é xenófobo ou desequilibrado.

Isso me dá ânimo, porque Ciro Gomes, nosso
candidato à Presidência do Brasil, é um popular soci
alista democrata. Solicito apoio aos liberais, a fim de
que possamos conduzir o País a uma situação dife
rente daquela vivida pelo povo francês.

Muito obrigado,

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. MIRlAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, de
fato, a matéria carece de discussão mais profunda.
Afinal, será alterada determinada realidade no País a
partir da aprovação desta matéria. Sabemos quão im
portante é a preservação de certo princípio capaz de
conter a guerra fiscal, que cada vez cresce mais no
País.

Sr. Presidente, exemplo bem-sucedido vem do
Governador Anthony Garotinho, que criou incentivo
fiscal do ICMS para as localidades mais pobres, redu
zindo-o de 18% para 7% no norte e noroeste do Esta
do. Muitas indústrias se deslocaram da Capital para o
interior, o que resultou na geração de empregos, dimi
nuiu o êxodo rural e, acima de tudo, propiciou igualda
de entre as regiões.

Ao se definir o ICMS de igual valor para o interior
e a Capital, normalmente, as indústrias passam a se
concentrar mais nas regiões metropolitanas, e o de
sequilíbrio econômico e o desemprego acabam preju
dicando as regiões interioranas.

Sr. Presidente, resta apelar para que esta Casa
dê fim a esses remendos e pense na reforma tributá
ria como prioridade.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna desta
Casa legislativa para defender projeto de lei de minha
autoria, sob o n° 3.881, de 2000, que "acrescenta inci
so ao art. 30 da Lei n° 8.906, de 04 de julho de 1994,
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil".

Quais as razões que me levaram a apresentar
tal proposição no Parlamento? A separação entre a
esfera privada e a esfera pública, estabelecendo proi-
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bição, para atuar perante o órgão judiciário, ao cônju- O SR. ARY JOSÉ VANAZZI - Sr. Presidente,
ge, companheiro ou parente - em linha reta, colateral peço a palavra pela ordem.
ou afim, até o terceiro grau, inclusive - de membro do OTribunal. SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
Vamos aos fatos e argumentos. O SR. ARY JOSÉ VANAZZI (PT - RS. Pela or-
Apesar de reconhecer a existência de regras demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço

processuais que impedem a atuação de magistrado dois registros.
nos processos em que parentes figurem como parte No último final de semana, no Estado do Rio
ou advogado, defendemos a necessidade de aperfei- Grande do Sul, houve importante mobilização de to-
çoamento das regras do Estatuto da Advocacia, intro- ~os os movimentos sociais do campo para debater a
duzindo-Ihe as modificações propostas pelo projeto Area de Livre Comércio das Américas - ALCA, com a
de lei sob exame. participação de mais de 1.200 pessoas. Foi definida a

A proposição, quando submetida à Comissão realização de plebiscito em âmbito nacional, para que
de Constituição e Justiça e de Redação para juízo de a população brasileira opine sobre a ALCA.
constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, Somos contrários à Área de Livre Comércio das
técnica legislativa e redacional, bem como de mérito Américas, porque ela submete as pequenas e médias
da matéria, recebeu parecer pela aprovação, mere- economias, principalmente os pequenos e médios
cendo a acolhida dos nobres pares, sendo, a seguir, produtores, e a autonomia política dos povos ao
encaminhada ao Senado Federal para tramitação or- bel-prazer dos Estados Unidos.
dinária. Portanto, repito, foi um debate extremamente re-

A questão da separação entre a esfera privada e levante, que deve desencadear o plebiscito nacional
a esfera pública é uma constante no Estado de Direi- sobre a opinião da população acerca da ALCA.
to. Nesse sentido, conceberam-se legislações desti- Nós, do Rio Grande do Sul, travamos também
nadas a reforçar, de forma eficaz, a impessoalidade um debate com a grande mídia daquele Estado, que
da atuação de agentes públicos, inclusive os inte- produz a opinião política da sociedade gaúcha. Neste
grantes do Poder Judiciário. Assim se compreendem final de semana, o Jornal do Brasil publicou a se-

d
guinte matéria de Ricardo Boechat:

as regras e suspensão previstas na legislação pro-
cessual, bem como as proibições de nepotismo nas "A TV RBS foi condenada anteontem
instituições, ou ainda propostas tais como a contida em Porto Alegre, a indenizar em R$ 1 mi~
no projeto de reforma do Poder Judiciário, que veda Ihão o governo gaúcho.
ao ex-magistrado, por três anos seguintes a sua apo- Ela foi acusada de ter feito um acordo
sentadoria ou exoneração, o exercício da advocacia com assaltantes de uma residência na cida-
no Tribunal do qual se afastou. de, há dois anos.

Outra dimensão do problema, que foi abordada Os bandidos só libertaram seus reféns
e~ notícias recentes veiculadas pela mídia, diz res _ depois de exibição do humorístico Sai de
peIto à influência exercida por parentes de magistra- Baixo, a fim de permitir ao telejornal da
dos. Não obstante a existência de regras processuais emissora cobrir os acontecimentos ao vivo".
que impedem a atuação de magistrados em proces- O debate efetuado no Rio Grande do Sul é muito
sos nos quais figurem parentes como partes ou como sé~io. Precisamos resgatar a autonomia da imprensa,
advogados, tem-se verificado a ocorrência de even- a fim de que os programas jornalísticos divulguem os
tos em que, apesar da legalidade formal da atuação fatos com responsabilidade.
desses parentes de magistrados, não se considera Obrigado.
ética a forma do exercício de sua advocacia. O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden-

Com base nessas considerações, julga-se ne- te, peço a palavra pela ordem.
cessário aperfeiçoar as regras constantes no Estatuto O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
da Advocacia, criando-se a vedação da advocacia a V.Exa. a palavra,
parentes próximos dos membros dos Tribunais nos O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP.
termos da proposta apresentada. ' Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente

Era o que tinha a dizer. o Líder Roberto Jefferson foi coerente e tem carrada~
de r.az?es quando diz que a alíquota do ISS não pode

Muito obrigado. se limitar a 2%. Estamos nadando contra a corrente-



o SR. RODRIGO MAIA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas
para registrar minha perplexidade, ao ouvir falar em
nepotismo porque luto em defesa da população da
minha cidade e de todas as cidades que têm de pres
tar serviços e que necessitam de infra-estrutura para
absorver as pessoas que trabalham na cidade, no
caso do Rio de Janeiro, ou que moram no Rio de Ja
neiro. Sou acusado de nepotismo porque defendo mi
nha cidade, a qual me elegeu com 86 mil votos. Te
mos, sim, com muito orgulho, talvez o melhor admi-
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za. Precisamos desinchar as grandes Capitais, levan- O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
do ao interior do País um pouco mais de progresso e palavra pela ordem.
de oportunidades no mercado de trabalho. Ao votar O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
"sim", propomos a solidificação da política burra, ego- VExa. a palavra.
ísta e que, acima de tudo, agrava os problemas socia- O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem.
is nos grandes centros. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, lamenta-

Chamo a atenção dos Srs. Deputados para a im- mos o discurso discriminatório contra os pequenos
portância de acompanhar o encaminhamento do PTB Municípios, que também recebem parte dos recursos
nesta matéria e votar "não". Assim, criaremos melho- arrecadados pelo Imposto Sobre Serviços.
res condições para distribuição de trabalho e para a Aliás, encaminho a seguinte questão de ordem
arrecadação de impostos. É inacreditável sermos fa- à Mesa: não se trata de legislar em causa própria cer-
voráveis à concentração do trabalho nas grandes ci- to Parlamentar, ao presidir determinada Comissão,
dades brasileiras. Esta Casa não deve perpetuar tal propor acordo em benefício do seu pai que exerce o
fato. cargo de Prefeito Municipal? Não tende para o nepo-

O Deputado Roberto Jefferson apresentou a po- tismo a emenda que nos foi apresentada de contra-
sição do seu partido com firmeza. Vamos acompa- bando, sem discussão?

nhá-Io e votar "não". Nobre Líder Arnaldo Madeira, debatemos tudo,
O SR. RODRIGO MAIA- Sr. Presidente, peço a menos as questões que dizem respeito aos Municípi-

palavra pela ordem. os. Não há discussão: a emenda nos foi forçada goela
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem abaixo, como se os Municípios fossem os grandes

VExa. a palavra. gastadores do País.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Pela ordem. Sr Presidente, precisamos estender a discus-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi com são da matéria. A emenda foi apresentada quando
atenção as palavras do Líder do PTB, Deputado Ro- tudo já estava aprovado. Agora, temos somente urna
berto Jefferson, e as da Deputada Miriam Reid. opção.

Primeiro, informo à Deputada Miriam Reid que Chamo, mais uma vez, a atenção dos Srs. De-
estamos tratando de Imposto sobre Serviços - ISS, e putados que representam os pequenos Municípios:
não de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e votar a favor dos Municípios do interior é votar "não".
Serviços - ICMS. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos

Segundo, discordo completamente das palavras Srs. Parlamentares cautela, para que não estabeleça-
do Líder Roberto Jefferson. Hoje, Sr. Presidente, pre- mos o debate paralelo em relação à matéria.
senciamos e criticamos a guerra fiscal. Todos querem Concederei a palavra ao Deputado Rodrigo
a reforma tributária e o fim da guerra fiscal. As Prefei- Maia, apenas porque S.Exa. foi citado, a fim de que
turas não agüentam mais a atual situação. Entre as não se crie nenhum precedente. Em seguida, os De-
empresas cujos principais estabelecimentos são putados que assim o desejarem poderão se manifes-
prestadores de serviços, algumas não geram um cen- tar.
tavo a mais de arrecadação nem emprego, pois suas
sedes são fictícias. As grandes cidades que de fato
realizam serviços têm o setor de infra-estrutura preju
dicado, porque perderam sua capacidade de arreca
dação.

Os empregos são gerados nas grandes cidades.
Por isso, a medida em exame é salutar. E mais: o setor
financeiro, por incrível que pareça, será lesado. Em
São Paulo, por exemplo, o setor financeiro é isento do
ISS e pagará apenas 2%.

Então, o relatório do Deputado Delfim Netto é
fundamental para o Brasil, porque acaba com a guer
ra fiscal do ISS e restabelece a correta cobrança de
tributos para os Municípios que executam serviços.

Muito obrigado.
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nistrador público deste País e que se chama César A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
Maia. palavra pela ordem.

Muito obrigado. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra V.Exa. a palavra.

pela ordem. A SRA. MIRIAM REID (PSB - RJ. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, gostaria

VExa. a palavra. de agradecer ao Deputado Rodrigo Maia por sua pre-
O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão ocupação em esclarecer a questão do ISS e do ICMS.

do orador.) - Sr. Presidente, quero lembrar aos Srs. Mas S.Exa. não entendeu minha exposição, na qual
Parlamentares que os trabalhadores do Poder Judi- disse que não podíamos continuar atropelando as
ciário e do Ministério Público, trabalhadores tão im- matérias. Estávamos votando a CPMF e entraram
portantes para este País, estão promovendo uma mo- com essa matéria. Quando citei a questão do ICMS,
bilização para pedir a votação do projeto que cria o quis dizer que precisamos solucionar o problema do
plano de cargos e salários dessas carreiras. esvaziamento econômico do interior do Estado. Aí,

É fundamental que os Parlamentares desta sim, citei o papel do Governador Anthony Garotinho,
Casa se sensibilizem, no sentido de que, o mais rápi- que, no Estado do Rio, criou mecanismo de incentivo
do possível, possamos dar prosseguimento à sessão, fiscal que está gerando empregos e atraindo empre-
a fim de votarmos de hoje para amanhã a proposta sas para as regiões norte e noroeste do Estado.
dos companheiros do Poder Judiciário. Quero deixar bem claro que fui Vereadora duas

Eles definiram a greve para hoje e amanhã, com vezes e estou consciente da diferença entre ISS e
vistas a mostrar aos Srs. Parlamentares a insatisfa- ICMS. Não admito, Sr. Presidente, que se use a tribu-
ção dos trabalhadores do Poder Judiciário. Portanto, na para esse tipo de insinuação comigo.
neste momento, eles merecem total apoio. O SR. JOÃO EDUARDO DADO - Sr. Presiden-

Sr. Presidente, peço a V.Exa. e ao Líder do Go- te, peço a palavra pela ordem.
vemo, Deputado Arnaldo Madeira, que votemos o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
mais rápido possível o Plano de Cargos e Salários V.Exa. a palavra.
dos companheiros do Poder Judiciário e do Ministério O SR. JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT -
Público. SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, dente, registro a intensa mobilização nesta Casa do
peço a palavra pela ordem. pessoal da Previdência, do Fisco Federal, do Fisco do

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Trabalho e de médicos peritos, que estão reivindican-
VExa. a palavra. do que o Plenário do Congresso analise a Medida

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL _ PE. Pela Provisória na 2.175, para que seja feita justiça salarial
ordem. Sem revisão do orador.) _Sr. Presidente, con- remuneratória em relação aos servidores do Fisco, da
cardo com o nobre Deputado Babá sobre a necessi- Receita Federal, enfim, de todos esses servidores
dade de votar-se o Plano de Cargos e Salários do Mi- que estão no aguardo da aprovação dessa medida,
nistério Público e do Poder Judiciário. É importantíssi- nos termos do projeto de conversão do Relator, o no-
mo que assim aconteça. bre Deputado Roberto Pessoa.

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal já Muito obrigado, Sr. Presidente.
implantaram seus Planos de Cargos e Salários. Por- O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
tanto, é necessário que os demais órgãos da Admi- palavra pela ordem.
nistração Pública e os outros Poderes possam tam- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
bém ter seus Planos de Cargos e Salários. É uma ma- VExa. a palavra.
neira de estimular o bom funcionário, sua assiduida- O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
de, competência, sobretudo para aqueles que dese- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
jam fazer da atividade pública um modo de servir ao balhadores, ao votar "sim" a esta emenda, entende
País. que a farra da guerra fiscal precisa terminar. a ISS vi-

a PFL, amanhã, durante a reunião do Colégio nha até então sendo um dos mecanismos de negoci-
de Líderes, vai defender que se coloque na pauta o ação que, longe de trazer benefícios, trazia, de forma
Plano de Cargos e Salários do Ministério Público da concreta, prejuízos aos Municípios, principalmente
União e o do Poder Judiciário do nosso País. aos pequenos, onde a empresa praticamente forçava
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sua isenção de qualquer tributo. E, com relação à co
brança do ISS, haverá alíquota mínima de pelo me
nos 2%, patamar estabelecido para todos os Municí
pios brasileiros.

Essa emenda é importantíssima para que pos
samos determinar regra básica a todos os Municípi
os, acabando com a farra que tem havido em decor
rência da guerra fiscal.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, dentre as diversas votações que realizaremos
ainda hoje, gostaria que VExa. confirmasse se va
mos votar o PDl do Sr. Ramez Tebet ou o do Sr. Inal
do leitão?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O que o
Presidente faz, Deputado Clementino Coelho, inclusi
ve com o apoio de V.Exa. - deixo aqui esse registro -, é
o que determina o Regimento. Na verdade, o recurso
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça vem
a plenário. lá, tem caráter opinativo. Aqui, vai-se defi
nir, pela vontade da maioria do Plenário, se há entendi
mento pela constitucionalidade ou não da matéria.

O Presidente hoje mesmo reiterou sua posição
pessoal em relação à impropriedade de projeto de de
creto legislativo ser utilizado para normatizar deci
sões do Judiciário. Não é isso o que prevê a Constitui
ção, na visão deste Presidente, que é um democrata,
como sabe VExa., e subordina sua visão pessoal à
que é soberana nesta Casa, a do Plenário. É o que
ocorrerá.

Disse que essa matéria será submetida ao Ple
nário entre hoje e amanhã, porque não sei a que horas
terminaremos a votação em curso da CPMF Temos
ainda para votação hoje, em sessão extraordinária, o
Protocolo de Kyoto, que o Brasil precisa urgentemente
aprovar, e ainda a proposta de emenda à Constituição
que diz respeito à solução do problema dos militares
de Rondônia, que já estava também na pauta antes do
seu trancamento em razão das medidas provisórias.
Após essas duas matérias, a prioridade é a votação do
PDl, que, se não ocorrer hoje, ocorrerá amanhã. E
será votado o recurso, na Comissão de Constituição e
Justiça, do Deputado Inaldo leitão.

Espero ter respondido a V. Exa.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden
te, tinha certeza de que, democrata como é, VExa.
não tomaria essa decisão isoladamente, mas a sub-

meteria ao Plenário. Até porque o Presidente do STF
e o Ministro da Justiça do País consideram a verticali
zação um ato de brutalidade com esta Casa, que
deve reagir. A decisão tem que ser do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, Deputado.

Apenas para que fique claro, a opinião do Presi
dente não se refere ao mérito do que estamos tratan
do, a questão da verticalização. Cabe ao Presidente
apenas cumprir o Regimento. Isso o Presidente fará,
não importa a quem essa proposta atenda agora ou a
quem outras propostas atendam no futuro. Da parte
deste Presidente, VExa. pode ter certeza, haverá sem
pre o respeito integral e permanente ao que prevê o
Regimento da Casa, não obstante eventualmente pos
sa até ser contrariado nas suas posições pessoais.

O SR. CLEMENTINO COELHO - E com certe
za irá submeter-se ao resultado da Maioria.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (pT- PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a mobilização dos servidores da Justiça Fe
deral em todo o País. Na cidade de Recife, há intensa
mobilização dos servidores, que reivindicam a apro
vação do Plano de Cargos e Salários da categoria e
uma política de reconhecimento das suas atividades.

É visível o crescimento da opinião dos Parla
mentares, de diversos partidos desta Casa, no senti
do de que a votação em relação aos direitos dos tra
ba�hadoresda Justiça Federal deve ser apressada.

Deixo aqui nossa solidariedade à mobilização
dos trabalhadores da Justiça Federal em todo o País.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFl - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ama
nhã, na reunião do Colégio de Líderes, além de solici
tar, em nome da Liderança do PFl, a votação do Pia
no de Cargos e Salários do Poder Judiciário e do Mi
nistério Público da União - como disse o Deputado
Fernando Ferro -, o PFl pedirá também a inclusão na
pauta do Pl nO 3.384/00, que trata da criação de Va
ras da Justiça do Trabalho. Instrumentalizar a Justiça
do Trabalho é fundamental para que possamos defen
der o trabalhador, a parte mais frágil na disputa entre
capital e trabalho.
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Sr. Presidente, o PFL vai pedir a instrumentali- Arapongas, que por sinal é o segundo maior pólo mo-
zação da Justiça do Trabalho, através da criação de veleiro do nosso País.
novas Varas. Está de parabéns a cidade de Arapongas por

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- esse belo evento, realizado na FIO. Mais de 300 mi-
te, peço a palavra pela ordem. Ihões de reais são comercializados na FIO - Feira

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem Internacional da Oualidade em Máquinas, Matéri-

V E I as-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira.. xa. a pa avra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB _ SP. O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, palavra pela ordem.
aproveito esta oportunidade para cumprimentar o O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Re- VExa. a palavra.
gião, Dr. Márcio de Moraes, que inaugurou ontem o O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem
Fórum Social da Justiça Federal e o Juizado de Pe- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Cle-
quenas Causas da Justiça Federal. Esse Juizado já mentino Coelho indagou de V.Exa. há pouco sobre a
está funcionando desde o início de janeiro, atendendo possibilidade de votarmos ainda esta noite o projeto de
vários reclamos de aposentados e pensionistas em decreto legislativo que susta a instrução do Tribunal
matéria previdenciária. A coordenadora do Juizado, Superior Eleitoral para as próximas eleições. VExa.
Juíza Marisa Ferreira dos Santos, tem demonstrado sabe muito bem que, apesar da posição tomada na se-
grande competência na solução dessas pendências. mana passada pelo Supremo Tribunal Federal, essa

Estava ocorrendo uma injustiça com aqueles discussão ainda não está esgotada na sociedade bra-
que já tinham pleitos tramitando nas áreas previden- sileira. Muitos partidos, muitos políticos, juristas, advo-
ciárias normais da Justiça Federal. Eles estavam se gados, a opinião pública, a imprensa têm levantado a
sentindo em desvantagem com relação aos que acor- necessidade de se continuar esse debate.
riam ao Juizado de Pequenas Causas. A partir de Alguns instrumentos já estão tramitando nesta
agora, com o aumento do número de Varas previden- Casa, como, por exemplo, o projeto de decreto legisla-
ciárias e o mutirão do Tribunal Regional Federal da 3a tivo do Deputado Inaldo Leitão, que V.Exa. indeferiu,
Região, certamente haverá uma grande conquista mas posteriormente recebeu da CCJ voto vencedor no
para aposentados e pensionistas: a celeridade no an- sentido do provimento da matéria, à qual, evidente-
damento dos processos. Muitas dessas pessoas aca- mente, deve ser apensado o projeto de decreto legisla-
bavam falecendo antes mesmo de conhecer a deci- tivo apresentado por este Deputado e diversos outros.
são para seus precatórios, sendo substituídos pelos Porém, Sr. Presidente, esse instrumento sozi-
herdeiros. nho pode não ser suficiente, então precisaríamos

Sr. Presidente, está de parabéns o Tribunal Re- buscar uma medida complementar, que não seja ex-
gional Federal da 3a Região. c1udente nem se contraponha ao decreto legislativo.

O SR. ALEX CANZIANI- Sr. Presidente, peço a O Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do PL
palavra pela ordem. nesta Casa, depois de conversar com o ex-Presiden

te do Superior Tribunal de Justiça Ministro Costa Lei-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem te, trouxe-nos a idéia de que deveríamos aprovar uma

VExa. a palavra. lei interpretativa, figura jurídica que faz parte do nos-
O SR. ALEX CANZIANI (PSDB - PRo Pela or- so arcabouço institucional e está à disposição para

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ser usada. Ocorre, Sr. Presidente, que se apreciar-
Srs. Deputados, hoje foi aberta uma das feiras mais mos esse projeto no ritmo da Casa, seguindo o rito
importantes do setor de máquinas para a indústria das demais proposições, evidentemente ele não al-
moveleira do Estado do Paraná, na cidade de Arapon- cançará o objetivo que busca, qual seja o de que mos-
gas, com a participação de expositores nacionais e in- trar à sociedade brasileira e aos tribunais deste País a
ternacionais. intenção do legislador quando tratou das coligações

Parabenizo o Sr. Sebastião Antônio Batista, Pre- eleitorais na Lei n° 9.504.
sidente do Sindicato da Indústria Moveleira de Ara- Sr. Presidente, acaba de ser protocolado pedido
pongas, o Dr. João Siqueira, Presidente da de urgência para apreciação desse projeto de lei. E,
EXPOARA, o Prefeito José Bisca e todos os empre- como trata de assunto correlato ao mérito do projeto
sários e trabalhadores do pólo moveleiro da cidade de de decreto legislativo e interessa a esta Casa, ainda
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que não a toda ela, solicito a V.Exa. que ponha em vo- O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, agrade-
tação o pedido de urgência ainda esta tarde, deixan- ço-Ihe a resposta, mas quero fazer uma ponderação.
do o mérito para deliberação no momento oportuno. A Esta Liderança não tem conhecimento de todos
matéria ficaria em stand by. Caso fosse necessário os requerimentos de urgência que chegam à Mesa,
apreciá-Ia juntamente com o projeto de decreto legis- portanto permita-me tomar a liberdade de insistir na
lativo, ao menos a urgência estaria aprovada. votação dessa urgência ainda hoje, haja vista que o

É o pedido que faço a VExa. requerimento foi subscrito por Líderes que confor
mam a maioria da Casa.O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Recebo

Se houver a concordância da maioria dos Srs. Lísua solicitação e passo a respondê-Ia, Líder João
Paulo. deres, insisto com V.Exa. para que coloque em votação

o requerimento hoje, ficando a votação do mérito a ser
Realmente há poucos minutos recebi documen- definida amanhã, na reunião do Colégio de Líderes.

to assinado por boa parte dos Líderes partidários pro-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado

pondo a votação em regime de urgência desse proje- João Paulo, corno sabe VExa., para que sejam sub-
to de lei. No entanto, não obstante o apreço que tenho

metidos ao Plenário, todos os pedidos de urgênciapor VExa. e a disposição de sempre atendê-lo, mes-
precisam ser subscritos por Líderes que representam

mo tratando-se de matéria afim àquela que diz respei- a maioria do Plenário. Dezenas foram encaminhados
to ao recurso aprovado na Comissão de Constituição à Mesa, todos atendendo essa condição. O partido de
e Justiça, esse projeto tem tramitação própria. VExa., assim como todos os outros com assento na

Deputado João Paulo, até para que não fujamos Casa, têm a relação desses pedidos de urgência há
à norma estabelecida nesta Casa, amanhã, na reu- algum tempo, até porque este Presidente pediu que
nião do Colégio de Líderes, que se realizará às 10h, houvesse um esforço na busca da seleção dos que
estabeleceremos que projetos poderão ser votados realmente seriam objeto de deliberação. O partido de
na sessão de amanhã. VExa. se surpreenderá com o V.Exa. também tem essa relação.
grande número de pedidos de urgência encaminha- Deputado João Paulo, a decisão desta Presi-
dos a esta Presidência. dência é submeter o pedido aos Líderes amanhã, já

Parece-me adequado que, na reunião de Líde- que chegou neste instante à Mesa Diretora da Casa.
res de amanhã, definamos não apenas a tramitação Peço a VExa. que compreenda.
desta matéria, mas também de outras que, a meu ver, O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
são da mesma forma urgentes. palavra pela ordem.

Ilustre Deputado, tenha certeza de que a condu- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
ção que darei a essa questão, que compreendo ter VExa. a palavra.
conseqüências na vida dos partidos e, por que não di- O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Pela
zer, dos Parlamentares, será a de magistrado, como ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu ia
tenho agido sempre. O interesse deste ou daquele insistir no mesmo pleito do Deputado João Paulo,
partido específico não orientará a minha ação. Trata- mas a explicação dada por VExa. resolve o assunto.
rei essa matéria com a atenção que ela merece. A questão será examinada amanhã pelo Colégio de

Com relação ao recurso aprovado na Comissão Líderes. Tenho a expectativa de que a matéria volte
de Constituição e Justiça, a decisão é no mesmo sen- logo ao plenário.
tido da que tomei no dia 3 de abril em resposta à O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Obrigado,
questão de ordem do ilustre Deputado Aldo Arantes, Deputado Haroldo Lima.
se não me engano. Na ocasião eu disse que, quando O SR. HAROLDO LIMA - Mas aproveito esta
a pauta fosse destrancada, aquele recurso seria s~b- oportunidade, Sr. Presidente, para chamar a atenção
metido com urgência à apreciação do Plenário. E o de todos para o Projeto de Lei n° 6.256, de 2002, um
que ocorrerá. Esta é a primeira votação após o des- projeto de lei interpretativa, apresentado com pedi-
trancamento da pauta, na verdade apenas a continui- do de tramitação em regime de urgência pelo Depu-
dade de uma votação que já estava em curso. tado Valdemar Costa Neto. Essa é uma saída políti-

Portanto, se não for possível para hoje, a maté- ca adequada para o complexo problema que esta-
ria será submetida ao Plenário amanhã, e, se for o en- mos vivendo.
tendimento dos Srs. Líderes, a urgência também po- No que diz respeito a esta Liderança, não enten-
derá ser objeto de discussão amanhã. demos que o projeto de decreto legislativo, baseado
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no inciso XI do art. 49 da Constituição Federal, con- Amanhã vamos discutir essa questão no Colé-
traste com a decisão do Poder Judiciário. A Constitui- gio de Líderes, mas já peço a VExa. que providencie
ção prevê que, em determinadas situações, cabe ao um estudo sobre a matéria.
Congresso Nacional zelar pela correta interpretação O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respon-
da lei, por isso não vemos o antagonismo. do ao Líder Roberto Jefferson. Assim como em rela-

Mas sabemos que membros desta Casa têm vi- ção a qualquer outra matéria, os técnicos da Casa es-
são diferente da nossa, entre eles VExa. ObseNamos tarão sempre à disposição de VExa. para os subsídi-
que VExa. interpreta a aprovação do projeto de decre- os que julgar necessários.
to legislativo como uma afronta ao Poder Judiciário. A posição da Presidência é aquela externada

Na nossa opinião, a apreciação desse projeto pel? Presidente. VExa., jurista que é, Pa~lament~r ex-
antecipadamente à dos outros projetos de decreto le- penente, certamente comp~eende a razao de relt~~a-

. I t' t dar' uma o ortun'ldade de re- das vezes eu fazer questao de externar a poslçaogls a IVO em pau a nos la p d P'd" f d I - .
I t I t h'lp 't s de onfronto esta resl enCla, para que no uturo e a nao sejaso ver o assun o sem evan ar a o e e c . _

com outro Poder. Não é o que se propõe. cobrada a omlssao.
., _, _. A posição desta Presidência é conhecida. Tenho

Minha Intervençao e para que VExa. nao consl- I . - d d . - t h xt d_. .. t pena convlcçao as eClsoes que en o e erna o.
~ere a vot~çao do projeto d~ decreto leglslatlv,o an e- Projeto de decreto legislativo não é instrumento para
normente a do projeto de. lei com? algo q~e va entrar sustar atos normativos do Poder Judiciário, e sim do
em confronto com a Justiça, por ISSO sugiro a V.Exa. Poder Executivo como dispõe de forma clara o art 49
que .se empenhe am~nhã na ~~união de ~íder~s .no da Constituição.' .
se~tldo de que o proJ~to de leI Interp~etatlva seja In- Porém esta Casa tem instâncias deliberativas. A
clu~do ~a pauta antenormente ao projeto de decreto Comissão de Constituição e Justiça é uma delas e to-
legislatiVO. mou uma decisão de caráter opinativo que cabe ser

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos confirmada ou não pelo Plenário. Ao Presidente cabe
discutir isso na reunião de Líderes amanhã, Deputa- buscar essa confirmação.
do Haroldo lima. levo em consideração a opinião de Se aprovada pelo plenário, a matéria será reme-
V. Exa. tida novamente à Comissão de Constituição e Justi-

O SR. ROBERTO JEFFERSON _ Sr. Presiden- ça, para julgamento do mérito.
te, peço a palavra pela ordem. _ Sempre farei questão de extern~ra minha po~i-

O SR PRESIDENTE (A
" N ) _ li çao, Deputado Roberto Jefferson, ate porque as clr-

. eClo eves em •. I't' - , . d'cunstanclas po I Icas sao, como o propno nome IZ,

VExa. a palavra. apenas circunstâncias, e queremos crer todos nós que
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela os Poderes e as instituições são permanentes. Eu não

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, te- gostaria de, por uma circunstância política, ser instru-
nho uma preocupação em relação a esse projeto. mento da tomada de uma decisão da qual institucio-
Entendo que a sentença do Tribunal Superior Eleito- nalmente possamos no futuro nos arrepender.
ral, confirmada p~lo Supremo, feriu a liberdade dos O SR. BISPO RODRIGUES - Sr. Presidente,
nossos partidos. E uma ilegalidade, porque a Consti- peço a palavra pela ordem.
tuição estabelece o prazo de um ano para mudança O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
na lei eleitoral. Mas não se acaba com uma ilegalida- VExa. a palavra.

de criando outra ilegalidade. O SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/Pl - RJ.
A questão que apresento à Mesa é se é consti- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

tucional um projeto de decreto legislativo sustar sen- o Partido Liberal vem esclarecer ao Plenário que não
tença judicial. Eu gostaria de ouvir a opinião da asses- se trata de modificar, mas sim de interpretar a lei.
soria da Mesa a esse respeito. Esse projeto é de lei interpretativa e foi redigido por

Sei que a matéria tramita na Comissão de Justi- um Ministro, homem gabaritado que mostrou a solu-
ça, para esclarecimento, mas temo que naquele âm- ção para as várias dúvidas que estavam surgindo.
bito a interpretação seja politizada por pressão dos O Partido Liberal, por intermédio do seu Líder,
partidos políticos, por isso eu gostaria de ouvir os téc- Deputado Valdemar Costa Neto, propõe essa lei para
nicos da Mesa. É o apelo que faço a VExa., porque interpretar aquilo que o legislador quis dizer. Com isso
quero crer que não podemos aprovar um PDl para vamos resgatar para esta Casa aquilo que é inerente
sustar sentença do Tribunal Superior Eleitoral. a ela, o poder de legislar.
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1
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VOTARAM:

É Mantido o Dispositivo Destacado.

Sim:
Não:
Abstenção:
Total:
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A lei sempre funcionou. Todos os partidos fazi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en-
am suas alianças obedecendo à lei. Ficou a impres- cerrada a votação. A Mesa vai anunciar o resultado:
são de que esta Casa, autora da lei, não tinha enten
dido o conteúdo da norma. Para esclarecer melhor a
regra é que estamos apresentando este projeto de lei
interpretativa.

Sr. Presidente, pedimos aos Srs. Deputados que
leiam com atenção a matéria, para resgatarmos a
função original desta Casa, qual seja a de legislar
com leis claras, segundo a vontade do povo.

Muito obrigado.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: PEC N° a07/2Õ'01 - DVS PTB - ART. 88°
(ART. 4')

IníCIO Votação: 2310412002 17:21

Fim Votação: 2310412002 18:18 Presidiram a VotaçJo;Aéclo Neves -16:09

Rc,Sull.HJ., da Vot.açilu

Sim 385
Não 42 Orientaçio
Ab.tenç60 1 PA. ·Sim
------- PSOB·Sim
Tott.t da Votação 438 PMOB·Sim

PT·Slm
PPB·Sim
PlB· Nãu

Art. 17
PDTIPPS • Sim
PSBIPCOOB • Sim
PUPSl· Sim

TotállQuorum 439 GOV.·Sim

Partido Bloco Voto
RDRAIMA
Airton Cascavel PPS PDTIPPS Sim

Alceste .Almeida Pl PL/PSL Sim

Francisco Rodriuues rFL Sim

Luciano Castro PFL Sim

Luis Barllos~ PFL Síril

Robério A1~úi(l PL PL/PSL Sirll

Salomf!oCnu PFL Sim

Total Roraima 7

AMAPÁ
A1Itol1l0 Fe1lão PSDB Sim

Badu Plca.nço PL PLlPSL Sim

Dr. Benedito Dias PPB Sim

t="duardo Seabrií PTB Nau
Evandro Milhomen PSB PSBIPCDOB Sim

V9tlJ
AMAPÁ
Fatima Pelaes PSDB Sm
Júrandil Juarel PMDB Nãu
SergIo Barcellos PH S,m

Total Amapá 8

PARA
Arllvaldo Vale PSDB Sim

A!jurubai Bentes PMD8 Sim
Babá PT Sim
Elcl(}lIe B<:irbalho PMD8 Sim

Gerson Puros PPB S,m
Clovann. Ql.eIrOZ PLlT PDT/PPS Sim
Josue Benglson PIU Nao
NfClas Ribeiro PSOB Sim

Nilson Pinto PSOB Sim

P8ulo Rocha PT Sim
Raimundo Si:t11lus PL PL/PSL SUll

Rel)~do leal PTB Náo
Socorro Gomes PCdoB PSBIPCDOB Sim
VIC Pires Franco peL Sim

Zenaldo Coutinho PSDB Sim

Tota\ Para: 15

AMAZDNAS
Arthur VirgíliO PSOB Sim
Átl!aLIIl::i PFL Sml
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Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 5

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Sim
Mannha Raupp PMOB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia: 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim
João Tota PPB Sim
José Aleksandro PSL PUPSL Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Sim

TotalAcre 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim
Darci Coelho PFL Sim
Igor Avelino PMDB Sim
João Ribeiro PFL Sim
Osvaldo Reis PMOB Sim
Pastor Amaríldo PPB Sim
Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastã0 Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira PDT PDTIPPS Sim
Nice Lobão PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PLlPSL Sim
Sebastião Madeira PSDB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PLlPSL Sim
Anibal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Amon Bezerra PSf1B Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSBiPCDOB Sim
José Linhares PPB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviano PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
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PFL Sim
PMOB Sim
PTB Sim
PMOB Sim
PFL Sim
PTS Sim
PFL Sim

PFL Sim
PSOB Sim
PT Sim
PTB Não
PMDB Sim
PFL Sim
PPB Sim
PSDB Sim
PSOB Sim
PFL Sim

Sérgio Novais

Vicente Arruda

Total Ceará: 19

PIAuí
Atila Lira
B.Sã
Ciro NOQueira
Gessivaldo Isaias
Herãclito Fortes
Marcele Castro
Mussa Damas
Paes Landim
Themistocles Sampaio
Wellfogton Dias

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Carlos Alberto ROSddo
Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Laire Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abilio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliclano
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga

Total Paraíba: 10

PSB PSB/PCDOB

PSDS

PSDS
PSDB
PFL
PMOf.l
PFL
PMOB
PFL
PFL
PMOB
PT

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

PERNAMBUCO
André de Paula
Armando Monteiro
Carlos Batata
Carlos Eduardo Cadoca
Clementino Coelho
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gon<;'i;lQa Patriota
Inocêncio Oliveira
João Çolaço
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Osvaldo Coelho
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Sérgi;J Guerra
Severino Cavalcanti

Total Pernambuco: 22

PFL
PMDB
PSOB
PMDB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PSOB
PFL
PT
PPB
PSDB
PPB

PDT/PPS
PSB/PCOOB
PSB/PCDOB

PSBIPCOOB

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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ALAGOAS
Augusto Farias
Divaldo Suruagy
Helenildo Ribeiro
José Thomaz NonO

ALAGOAS
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoas; 6

SERGIPE
Augusto Franco
Cleonâncio Fonseca
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Tânia Soares

Total Sergipe; 8

BAHIA
Benito Gama
Claudio Cajado
Coriolano Sales
Eraldo Tinoco
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Joao Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão
Joniva(Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
José Lourenço
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Luiz Moreira
Mario Negromonte
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Magalhães
Reginglldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursicino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Total Bahia; 33

MINAS GERAIS
Aécio Neves

MINAS GERAIS
Antônio do Valle
Aracely de Paula
Cabo Júlio
Carlos Melles

PPB
PST
PSDB
PFL

PMOB
PPS

PSDB
PPB
PPS
PMOB
PSDB
PSB
PTB
PCdoB

PMDB
PFL
PMOB
PFL
PTB
PFL
PMDB
PCdoB
PFL
PFL
PSDB
PFL
PPB
PMD&
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PMD8
PT
PFL
PPB
PT
PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

PSOB

PMDB
PFL
PST
PFL

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Nao
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Abstenção
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Art. 17

Não
Sim
Sim
Sim
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PSDB
PFL
PSDB
PSOB
PPB
PSOB
PFL
PMOB
PMOB
PT
PMDB
PMOB
PPB
PFL
PMDB
PT
PTB
PFL
PSL PLlPSL
PPB
PMDB
PT
PMDB
PL PLlPSL
PMOB
PSOB
PPB
PDT PDT/PPS
PSOB
PT
PSDB
PSOB
PFL
PPB
PTB
PMDB
PCdoB PSB/PCDOB

PMOB
PT
PTB
PFL

Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Custgdio Mattos
Danilo de Castro
Edmar Moreira
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Genésio Bernardino
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Hélio Costa
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
João Magalhães
João Magno
José Militão
Lael Varella
Lincoln Porteia
Mareio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Mana Lúcia
Máno Assad Júnior
Mauro Lopes
Narcio Rodrigues
Odelmo Leão
Olimpio Pires
Osmânlo Pereira
Paulo Delgado
Pimenta da Veiga
Rafael Guerra
Roberto Brant
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Sérgio Miranda
Silas Brasileiro
Virgilio Guimarães
Walfrido Mares Guia
Zezé Perrella

Total Minas Gerais: 46

ESpiRITO SANTO
Feu Rosa
João Coser
José Carlos Elias
José Carlos Fonseca Jr.
Marcus Vicente

EspíRITO SANTO
Max Mauro
Nilton Baiano
Ricardo'Ferraço
Rita Camata

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Alexandre Cardoso
Almerinda de Carvalho
Bispo Rodrigues
Cornélio Ribeiro
Dino Fernandes
Dr. Heleno
Eduardo Paes
Eurico Miranda

PSOB
PT
PTB
PFL
PPB

PTB
PPB
PPS
PMDB

PSB
PPB
PL
PL
PPB
PSüB
PFL
PPB

PDT/PPS

PSB/PCOOB

PLlPSL
PLlPSL

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Não
Sim
Sim

Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Fernando Gabeíra PT Sim

Fernando Gonçalves PTB Nao

Francisco Dornelles PPB Sim

lédio Rosa PFL Sim

Jair Bolsonaro PPB Não

João Mendes PFL Sim

João Sampaio POT PDTIPPS Sim

Jorge Bitlar PT Sim

JorQe Wiison PSDB Sim

Laura Carneiro PFL Não

LuiSinho PPB Sim

Lujz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Sim

MiJlon Temer PT Sim

Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Sim

Miro Teixeira PDT POT/PPS Sim

Paulo Ballazar PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Não

Rodrigo Maia PFL Sim

Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simao.Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB PSBIPCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 32

SÃORAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

Aloizio Mercadante PT Sim

Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim

André Benassi PSD3 Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carios Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSDB Sim

Arlindo ChinaQlia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Não

Arnaldo Madeira PSDB Sim

SÃO PAULO
Ary Kara PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Não
De Velasco PSL PUPSL Sim
Deltim-Nelto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
Duilio Pisaneschi PTB Não
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joao Eduardo Dado PDT POT/PPS Não
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Anfbal PSDB Sim

José Genoino PT Sim
José Roberto Batochio PDl POT/PPS Sim
Julio Semeghini PSDB Sim
Luciano lica PT Sim
Luiz Antonio Fleurv PTB Não
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Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundlna PSB PSB/PCDOB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL
Mendes Thame PSDB
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMOB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSOB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS PDTIPPS
Salvadw Zimbaldi PSOB
Sampaio Oória PSOB
Teima de Souza PT
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Wagner Rossi PMOB
Wagner Salustiano PFB
Xico Graziano PSDB
Zé índio PMOB

SÃO PAULO
Zulaiê Cobra

Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

.\bnl <1<: 2002

Total São Paulo· 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro
Lino Rossi
Murilo Domingos
Pedro Hem\/.
Ricart~ de Freitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz
Geraldo Magela
Jofran Frejat
Maria Abadia
Paulo Octávio
Pedro Celso
Tadeu Filippelli
Wigberto Tartuce

Total Distrito Federal: B

GOIÁS
Aldo Arantes
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Luiz Bittencourt

No/berto Teixeira
Pedro Sanedo
Pedro C/laves
'Roberto Balestra

PFL
PSDB
PTB
PPB
PSOB
PMDB
PSOB

PCdSlB
PT
PPB
PSOB
PFL
PT
PMOB
PPB

PCdoB
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PSDB
PMOB

PMOlJ
PSOB
PMDB
PPB

PSB/PCDOB

PSBJPCDOB

PUPSL

Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Ni'lo
Sim
Sim
Sim
Não

Não
Sim
Sim
Sim
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Ronaldo Caiado PFL Não

Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Dr. Antonio Cruz PMDB Sim·

João Grandão PT Sim

Marçal Filho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson Trad PTB Não
Pedro Pedrossian PPB Sim

Waldomir Moka PMDí3 Sim

Total Mato Grosso do Sul; 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim

PARANÁ
Airton Roveda PTB Não
Alex Canziani PSDB Sim
Basflio Villani PSOB Sim
Chico da Princesa PSOB Sim
Oifceu Sperafico PP8 Sim
Dr. Rosinha PT Sim
FlávioArns PT Sim
Gustavo Fruet PMOB Sim
Hermes Parcianello PMOB Sim
íris Simões PTB Não
José Borba PMOB Sim
José Carlos Martinez PTS Não
José Janene PPB Sim
Luiz C~os Hauly PSOB Sim
Márcio Matos PTB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odmo Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim
Osmar Serraglio PMOB Sim
Padre Roque PT Sim
Rafael Greca PFL Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná; 29

SANTA CATARINA
Antõnio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Sim
Gervásiô Silva PFL Sim
Hugo 8iehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Leodegar Tiscoskí PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim

Serafim Venzon POT PDT/PPS Sim
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Vicente Caropreso PSDB Sim

Total Saí1ta Catarina: 16

Airton Oipp PDT PDT/PPS Sim

Alceu Collares PDT PDT/PPS Sim

Ary José Vanazzi PT Sim

Augusto Nardes PPB Sim

RIO GRANDE DO SUL
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Não

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Felter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim

Germano Rigotto PMDB Sim

Henrique Fontana PT Sim

Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Sim
ü

Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim

Nelson Proença PPS POT/PPS Sim

Osmar Terra PMOB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Sim

Paulo Paim PT Sim

Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim

Tarcisio Zimmermann PT Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Wilson Cignachi PMQB Sim

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 26



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DA BANCADA DO BLOCO PSB/PCdoB

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do

Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do inciso 111 do Art. 85, constante da redação
dada pelo artigo 4° da Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 407, de 2001.

Sala das Sessões, 18 de março de 2002. - De
putado Haroldo Lima, Líder do Bloco Parlamentar
PSB/PcdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para justificar o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
terá a palavra em seguida. Em primeiro lugar, será
concedida a palavra ao orador inscrito para encami
nhar contra o destaque.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - O Deputa
do Sérgio Miranda está inscrito para encaminhar. Au
tor do destaque, gostaria de justificá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio neves) - V. Exa.
está inscrito para encaminhar contra o seu destaque?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Não, Sr.
Presidente. Contra o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exato.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - O Deputa

do Sérgio Miranda está inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não há

dúvida alguma. Não sei onde está a divergência.
V.Exa. acompanha os trabalhos e sabe que concedo
a palavra primeiramente a quem fala contra o desta
que. Tenho certeza de que V.Exa. não falará contra
seu próprio destaque.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - De acordo,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Primeiro,
apresenta-se o destaque, concede-se a palavra ao
Deputado para encaminhar contra e em seguida a ou
tro para encaminhar a favor.

O Deputado Rodrigo Maia encaminhará contra
o destaque. Em seguida, será concedida a palavra ao
orador que encaminhará a favor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Rodrigo Maia, para encami
nhar contra o destaque.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL - RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a este é o último destaque apresentado, última tentativa
mesa o seguinte requerimento de destaque: da Oposição de barrar a isenção da cobranç~ da

CPMF para as Bolsas de Valores e de Mercadonas &
Futuros.

O PFL tem certeza de que a isenção da cobran
ça é fundamental para o País. Na Bolsa de Valores, as
empresas brasileiras são capitalizadas de maneira
mais barata.

Depois que todos os outros destaques foram re
jeitados, proibir a isenção para os investidores estran
geiros, na minha opinião, é um absurdo. Queremos que
os investidores estrangeiros comprem cada vez mais
ações das empresas brasileiras e continuem investindo
nas indústrias e empresas de capital do Brasil.

Por essa razão, Sr. Presidente, defendo que o
último destaque também seja rejeitado por esta Casa.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado José Antonio Almeida, para
encaminhar favoravelmente ao destaque.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB
- MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a observação do eminente Deputa
do Rodrigo Maia de que se não aprovarmos o texto
como está e rejeitarmos o destaque ora apresentado
haverá grande prejuízo para a Bolsa de Valores é,
data venia, falaciosa.

A CPMF, embora seja chamada de contribuição
provisória, vem sendo cobrada ininterruptamente
desde 1996, quando a Bolsa de Valores estava no
auge. Ela começou a cair em 1998, não por conta da
CPMF, mas da economia brasileira, que começou a
reduzir seu ritmo a partir de janeiro de 1999, quando
foi assegurada a paridade do dólar com o real, para
garantir a reeleição de Fernando Henrique. A fase
atual é de estagnação, a única responsável pelas difi
culdades da Bolsa de Valores.

Na Bolsa de Valores, a rigor, não incide CPMF A
contribuição incide sobre a movimentação financeira.
Inserir essa regra na Constituição Federal significa
conceder imunidade e não isenção. E isso não é apli
cado em qualquer outro instrumento. Por que utilizá-lo
na CPMF? Ao se deixar imune da aplicação da CPMF
recurso dos investidores para aquisição e venda de
ativos na Bolsa de Valores, há quebra indiscutível e
fundamental do princípio da isonomia. Por que os de
mais investidores não têm esse direito? Os que apli
cam em poupança, em CDB, em letras imobiliárias,
enfim, todos os demais investidores não têm esse
mesmo direito de isenção ou de imunidade. Com isso,
estamos quebrando mais um fundamento do Estado
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de Direito, mais uma regra constitucional, o princípio
da isonomia.

Por essas razões e pelas que certamente serão
acrescentadas pelo eminente Deputado Sérgio Mi
randa, que também falará pela aprovação do desta
que e pela rejeição do texto, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB encaminha o voto "não", pela retirada do
texto.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, para enca
minhar contra o destaque.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, somos contra o destaque, porque queremos
o capital estrangeiro no Brasil. Na China, que ainda é
comunista e está abrindo o capital gradualmente, tor
nando-se cada vez mais capitalista, não há essa co
brança.

Não queremos essa tributação adicional da
CPMF na entrada e saída de capital estrangeiro apli
cado no mercado de capitais, a exemplo dos outros
países. Queremos que os capitais entrem no Brasil e
não sejam tributados para que o País possa ter sua
política econômica e o ajuste da balança de paga
mentos e de serviços.

Como não queremos a tributação, rejeitamos o
destaque. Queremos a manutenção do texto votado;
somos contra o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para encaminhar favoravelmente ao desta
que, ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, antes de mais nada, vamos esclarecer o que
está sendo votado e as circunstâncias desta votação.

Se há um mês e meio, no debate sobre a isen
ção da CPMF para o capital estrangeiro, os seus au
tores apresentavam a lógica de não discriminar o ca
pita� estrangeiro nos investimentos em bolsa, hoje é
diferente. O que estamos discutindo é um benefício
tributário que, por causa do adiamento da votação da
CPMF, vai aumentar alíquotas do IOF. Aquele que tem
cheque especial, que faz operações financeiras no
crediário, vai ter de pagar esse benefício tributário
para o capital estrangeiro.

Sras. e Srs. Deputados, peço encarecidamente
que pensem um pouco no que estão votando. Pensar
não dói. Vamos dar um benefício tributário para o ca
pital estrangeiro e quem vai pagar a conta é o brasilei
ro que tem cheque especial. Nada de mais emblemá
tico no Governo Fernando Henrique Cardoso. O que

estamos votando é a cara do Governo Fernando Hen
rique Cardoso. É tirar do brasileiro, para favorecer o
capital estrangeiro.

Meus amigos, esse benefício tributário vai durar
apenas um ano e meio! Todos esperamos que a CPMF
acabe daqui a um ano e meio, ao final de 2003. Foi o
que votamos. Por que apenar o brasileiro e dar um be
nefício tributário ao capital estrangeiro? E que tipo de
capital estrangeiro! É o capital não do investidor direto,
mas do hot money, do dinheiro da especulação, que
vem não somente para a Bolsa de Valores - leiam
atentamente o destaque -, mas para o mercado de de
rivativos, ou seja, tudo que é negociado de forma espe
culativa na Bolsa de Mercadorias & Futuros.

Srs. Deputados, comemoramos a Semana da
Inconfidência. Foi realizado um ato bonito em Ouro
Preto. O nome de Tiradentes foi lembrado. Por que
aprovar uma regra que dá benefício tributário ao in
vestidor especulativo? Quem vai pagar essa conta é o
brasileiro. Isso não tem sentido. É urna inversão total
de qualquer lógica econômica.

Vamos aumentar a arrecadação do IOF - já se
ouve falar em até 4 bilhões de reais - por exigência do
Governo, que há um mês não queria que o destaque
fosse votado. IOF e outros tipos de tributos serão au
mentados, para que seja garantido benefício tributá
rio ao investidor estrangeiro?

Sinceramente, considero a aprovação desse
destaque algo revelador da postura política dos Parla
mentares: aumentar tributos pagos pelo brasileiro,
para beneficiar o especulador estrangeiro.

Srs. Deputados, volto a dizer: pensar não dói,
não faz mal. Vamos pensar um pouco no que estamos
votando.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub-
meter a votos o seguinte dispositivo destacado.

Art. 4° ..
Art. 85 ..

1- ..
11- ..
111 em contas de investidores

estrangeiros, relativos a entradas no País e a
remessas para o exterior de recursos
financeiros empregados, exclusivamente, em
operações e contratos referidos no inciso II
deste artigo.

§ 1° O Poder Executivo disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de trinta dias
da data de publicação desta Emenda Cons
titucional.
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§ 2° O disposto no inciso I deste artigo
aplica-se somente as operações relaciona
das em ato do Poder Executivo, dentre
aquelas que constituam o objeto social das
referidas 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 distribui
doras de títulos e valores mobiliários e soci
edades corretoras de mercadorias.

O SR. PRESIDENTE ( Aecio Neves) - Vou
ouvi8r os Srs. Líder. Os quer encaminharem o voto
"sim" estarão mantendo o texto, e os que
encaminharem o voto "não" estarão suprimindo o texto.

O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL encaminha o voto "sim",
contra o requerimento, por entender que a isenção
das bolsas abrirá mais mercado e trabalho para o ci
dadão brasileiro.

O SR. SÉRGIO NOVAIS (Bloco/PSB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB já tinha votado "não"
à CPMF e agora tem mais um motivo para votar a fa
vor do destaque que retira do texto a isenção de espe
culadores da Bolsa de Valores. Isso é completamente
inaceitável! Está escrito aqui que a isenção se dará
em conta de investidores estrangeiros relativas a en
tradas no País e à remessa para o exterior de recur
sos financeiros empregados exclusivamente em ope
rações e contratos referidos. Isso é um abuso. Como
bem disse o Deputado Sérgio Miranda, o Ministro Pe
dro Malan vai a Washington para antecipar o paga
mento da dívida externa em 4,2 bilhões e diz ao povo
brasileiro que vai aumentar o IOF. Portanto, vai au
mentar as dívidas em cartões de crédito, os créditos
pessoais, numa afronta a toda os trabalhadores brasi
leiros de classe média. Agora pretende que especula
dores da bolsa sejam isentados da CPMF.

Portanto, temos que votar "sim" ao destaque,
para retirar do texto essa isenção. Esse é o voto do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB, que já havia se posicio
nado contra a CPMF, no sentido de que esses recur
sos, da ordem de 20 bilhões, não chega aos Municípi
os, aos Estados, à educação e à saúde, mas, sim, aos
bolsos dos banqueiros nacionais e internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?

o SR. SÉRGIO NOVAIS - Sr. Presidente, vota
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota
"sim", pela manutenção do texto?

O SR. SÉRGIO NOVAIS - Vota "não" à manu
tenção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota
"não", pela supressão da expressão?

O SR. SÉRGIO NOVAIS - É. "Sim" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. Então, o voto é "não".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
esta matéria é daquelas em relação às quais o nosso
Bloco PDT/PPS ainda discordava antes de formar o
Bloco, indissolúvel a partir do apoio ao nosso candidato
Ciro Gomes. Portanto, vamos liberar a bancada.

No entanto, quero manifestar rapidamente a po
sição do PDT. Está-se tentando criar imunidade - por
que não se trata de isenção, mas de imunidade, se
gundo a nossa Constituição -, para aplicações do ca
pital estrangeiro na Bolsa de Valores. No nosso en
tendimento, salvo melhor juízo, isso é um absurdo,
porque de maneira nenhuma vai-se criar empregos
no País. Evidentemente, a medida beneficiará o capi
tal especulativo e fará com que o capital se desvie
para a função especulativa. Queremos que no Brasil o
capital fique no setor produtivo. Apesar de todas as
contas que fazem os economistas, de que precisa
mos de mais investimento estrangeiro nas bolsas,
preferimos o investimento produtivo.

Nós, do PDT, votamos "não", embora o PPS vá
encaminhar o voto "sim". Portanto, o voto do Bloco
Parlamentar PDT/PPS está liberado.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a matéria
que ora discutimos é das mais importantes da CPMF.
Ela desonera os investimentos externos e propicia o
crescimento interno. É uma maneira de desonerar o
capital e criar novos postos de trabalho no Brasil e
progredirmos cada vez mais.

O PPB encaminha o voto "sim", para manter o
texto.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, às vezes, é difícil entender este País.
Evidentemente, a CPMF prejudica toda a atividade
produtiva. Todos que vivem do comércio, da indústria,
de seu próprio salário ou de sua pensão têm prejuízos
ao pagar a CPMF.
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No entanto, a matéria ora em votação visa con
vencer o Plenário - e espero que isso não seja possí
vel - de que a Bolsa de Valores deve receber trata
mento diferente de todos os outros setores da econo
mia brasileira. Argumenta-se que a Bolsa de Valores
não mais funcionaria, seu volume de negócios cairia
brutalmente, caso as operações nela feitas tivessem
de pagar 0,38% de CPMF Quanto ao setor produtivo,
esse tem de pagar a CPMF, pois não gerará mais em
pregos se tiver uma carga tributária mais civilizada.

É preciso esclarecer os Srs. Parlamentares: es
tamos votando um privilégio, um incentivo fiscal para
o que chamamos de cassino financeiro. Ora, é mu~o

bom que a Bolsa de Valores funcione, e muito bem. O
que não podemos é promover esses privilégios.

A propósito, pergunto aos Srs. Deputados: como
pôde a Bolsa de Valores ter operado durante sete
anos pagando-se CPMF? Como podem querer de
uma hora para outra suprimir o pagamento da CPMF
nas operações em bolsas de valores? Será que seus
negócios iriam diminuir ou ela iria à falência?! Estava
tudo errado antes ou está errado agora?

Sr. Presidente, minha convicção e a do Partido
dos Trabalhadores é de que esse privilégio o povo
brasileiro não compreende. Não se compreende que
alguém que recebe aposentadoria de 400 ou 500 rea
is por mês continue pagando CPMF, uma pequena
empresa com faturamento de 200,300 ou 500 mil rea
is por ano tenha de pagar CPMF, diferentemente do
grande capital especulativo que entra na Bolsa e, às
vezes, troca de posição de um dia para outro, movi
mentando o que chamamos de ciranda financeira,
numa pura especulação que tem atrapalhado muito a
produção neste País, que tem dificultado sobremanei
ra o crescimento e a geração de empregos no Brasil.

Aprovamos a cobrança da CPMF por mais um
ano e meio. Nem esse período a Bolsa de Valores
pode suportar? Coitadinha da Bolsa de Valores! Coi
tadinhos dos investidores estrangeiros que vêm apli
car seu dinheiro no Brasil, mas que teriam prejuízos
por causa dos 0,38% da CPMF!

Sr. Presidente, o PT vota "não" para suprimir o
privilégio de isentar as Bolsas de Valores do paga
mento da CPMF

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, este é um dos momentos mais im
portantes da votação da CPMF Há um confronto de
opinião entre os que sempre olham para o passado,
entre os saudosistas de um momento anterior da so
ciedade brasileira e os que são capazes de perceber
um processo de avanço. Não há avanços sem incenti-

vo, sem que o processo de democratização do capi
tal, que é o que a Bolsa de Valores é, se dê em vários
patamares.

Recentemente, houve avanço significativo. Tra
balhadores, através do Fundo de Garantia, puderam
ter participação em empresas por meio de subscrição
de ações.

Trabalhamos em outro patamar, que é o fortale
cimento do mercado de capitais, sobretudo através
da Bolsa de Valores.

Portanto, é importante que recursos externos
sejam aplicados nas nossas Bolsas.

Aqueles que olham para o passado preferem
que esses recursos se desloquem para a Bolsa de
Nova Iorque, que os investidores comprem lá as
ações que poderiam obter no País.

Antes de mais nada, Sr. Presidente, trata-se de
compreender o funcionamento da Bolsa de Valores.
Não adianta mais nos confrontarmos com uma visão
hermética e incapaz de transcender aquilo que se
construiu no passado como um mito.

O PMDB aposta no futuro do País ao defender a
ampla democratização do capital e o crescimento da
participação dos trabalhadores na Bolsa de Valores.

Por isso, vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,que
ro citar um exemplo bem concreto. Aprovamos o limite
do ISS em 2%. Atualmente, São Paulo cobra 5% de
alíquota de ISS e Barueri, Município muito próximo de
São Paulo, 0,5%. A conseqüência disso é que as em
presas vão todas para Barueri.

Imaginem o caso das Bolsas de Valores. Em vez
de se aplicar dinheiro numa Bolsa de Valores que tri
buta operações financeiras em 0,38%, aplica-se na
Bolsa de Valores de Hong Kong.

Quem votar a favor desse destaque é contra a
criação de empregos no Brasil, é contra os interesses
nacionais!

Portanto, Sr. Presidente, o PSDB, que compre
ende bem o funcionamento do capitalismo, que sabe
qual é seu papel no desenvolvimento e na geração de
emprego e renda, que quer ver os investimentos nas
bolsas brasileiras e não nas bolsas de outros países,
encaminha a favor da manutenção do texto e contra
os argumentos antinacionais.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, neste
plenário, ninguém duvida que em qualquer país do
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mundo estimulam-se os investimentos estrangeiros capital dá 1S% de rentabilidade. O dólar não sobe 4%
para a capitalização das empresas nacionais. As ao ano. O investimento internac.ional tem 9% de lucro
grandes empresas têm mecanismo próprio para colo- nos fundos do Tesouro do BrasIl.
car suas ações na Bolsa de Nova Iorque e nas bolsas A nossa laranja é taxada no exterior, o nosso
de países desenvolvidos. As pequenas empresas na- aço é taxado no exterior, e vamos isentar o capital de
cionais colocam suas ações nas bolsas brasileiras. brasileiros travestidos de capitalistas internacionais

Por isso, isentar nossas bolsas da cobrança da para investirem livremente na Bolsa de Valores no
CPMF é condição fundamental para que o capital es- Brasil? Não é justo.
trangeiro compre ações das pequenas empresas bra- O Partido Trabalhista Brasileiro vota "não", con-
sileiras. E isso não é estimular o capital especulativo tra o texto.

n? Brasil. Esse. tipo de i~vestimentoé diferente d~ ca- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ O PTB
pltal especulativo, que e aquele que vem de nOite e . h t" a- "

. - ., d' encamm a o vo o no.sal de manha, ou que na primeira tempesta e vai em-
bora. Comprar ações na bolsa é diferente. Comprar O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
ações na bolsa é investir em empresas que haverão pela ordem.
de se fortalecer e produzir muito mais, gerando renda O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
e empregos para o País. V.Exa. a palavra.

Sr. Presidente, a manutenção do texto é funda- O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
mental para o fortalecimento não só das bolsas de va- do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado Luiz Carlos
lores do Brasil, mas sobretudo das empresas nacio- Hauly chamou de entreguistas aqueles que conside-
nais de pequeno porte. ram que a CPMF é um benefício à Bolsa de Valores.

Por isso, o PFL recomenda o voto "sim". Quero dizer ao Deputado Luiz Carlos Hauly, do
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSOB - SP. Pela PSOB, que o Governo Fernando Henrique Cardoso

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Li- entregou este País, os principais patrimônios, e que
derança do Governo encaminha o voto "sim". houve demissões no setor estatal, hoje privatizado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- Não satisfeito com isso, Fernando Henrique Cardoso
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os ainda retira dinheiro do BNDES para ajudar a superar
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- prejuízo das empresas privatizadas. Isso, sim, é ser

antinacional.ma eletrônico.
Está iniciada a votação. As pequenas empresas não passam nem perto

de Bolsa de Valores, não sabem nem como acessar,Queiram seguir a orientação do visor de cada
porque não têm capacidade para isso, não têm condi-

posto. ções de competir com os '1ubarões" multinacionais. E
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- os empresários nacionais, aliados às empresas multi-

te, peço a palavra peJa ordem. nacionais, que são as que movimentam o capital fi-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem nanceiro de curto prazo, levam no máximo seis me-

V. Exa. a palavra. ses neste País para extrair lucros altíssimos e investi-
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela mentos da bolsa. Na verdade, eles muito pouco fa-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o zem. O que fazem na Bolsa de Valores é retirar lucros
Partido Trabalhista Brasileiro entende que a posição absurdos de empresas nacionais.
correta é votar "não". Isentar esse capital não significa Mas não é justo, companheiros, descontar
estar atraindo dinheiro internacional para a Bolsa de CPMF da empregada doméstica, quando ela movi-
Valores. Isso é dinheiro do Brasil que vai para o exteri- menta sua poupança ou recebe seu salário. Não é
or via CC-S e volta para ser aplicado na Bolsa. Não justo descontar CPMF do pobre aposentado e dos
tem nada de capital internacional aí. trabalhadores de modo geral, nem da pequena e mi-

Não é justo que cobremos da lavoura, da indús- croempresa. No entanto, é diferente para o grande ca-
tria, do aposentado, do pensionista, do trabalhador. E pital financeiro, que não gera empregos - isso tem
o investidor não é internacional, é o brasileiro disfar- que estar claro. As empresas de Bolsa de Valores,
çado que sai para as Ilhas Caimã, via conta CC-S, e que supostamente deveriam gerar emprego, pelo
volta para investir em bolsa. contrário, estão fazendo plano de demissão, reduzin-

O capital internacional está investindo em fun- do seus quadros, aplicando, na verdade, em tecnolo-
dos do Governo a 18,S% ao ano. Paga 20% de IOF. O gia, em robótica. Então, não é aceitável o discurso no
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sentido de que se for cobrada CPMF da Bolsa de Va- completamente contrário. Alguém está mentindo: ou o
lores os investidores vão para os Estados Unidos. Deputado que acabou de falar ou aqueles Parlamen-

Deputado Luiz Carlos Hauly, se há entreguistas tares ideólogos do seu partido, que vão ao empresari-
neste País, o PSDB, seu partido, tem grande respon- ado e fazem outro discurso. Não estou entendendo
sabilidade nisso. FHC, do seu partido, entregou na essa salada. Poderia ser chamada de salada russa,
mão do capital multinacional empresas estatais pode- mas a Rússia hoje é um país de economia em deca-
rosíssimas como a Vale do Rio Doce. Esses, sim, são dência.
os entreguistas. Então, Sr. Presidente, quero deixar registrado

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente, que refuto todos os argumentos do Deputado que me
peço a palavra pela ordem. antecedeu - não quero citar o nome dele, porque não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem vale a pena. Gostaria de debater esse assunto com
V.Exa. a palavra. os economistas do partido dele. Gostaria de ouvir a

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela opinião do Deputado Aloizio Mer~adante a respeito
ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, meu de Bolsa de yalores. Por que ele e contra as bolsas,
nome acabou de ser citado quatro vezes. P?r que ele e contra as empresas de sociedade anô-

Estou estarrecido com a posição do partido do mma, por que ele é contra o ~r~scimento do Brasil?
Deputado que acabou de se pronunciar. Ficou patente . O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Em respe-
para o País, pois hoje as sessões da Câmara são trans- Ito ao debate parlamentar e tendo em vista que há vá-
mítidas pela televisão para o Brasil inteiro, que o partido nos Parlamentares que se querem manifestar, de for-
do Deputado que acabou de falar é contra o mercado de ma mUito serena peço para serem um pouco mais
capitais, contra as bolsas de valores, contra a economia breves nas suas intervenções.
de mercado, contra as empresa de sociedade anônima O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa-
e contra os empregos gerados por essas empresas. Eu lavra, pela ordem, o Sr. Deputado Rubens Furlan.
acho que esse Parlamentar deveria... O SR. RUBENS FURLAN (Bloco/PPS - SP.

Sr. Presidente, eu tenho a impressão de que o Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
som, quando estava falando o mesmo Deputado, es- há 10 anos eu era Prefeito de Barueri. Então eu esta-
tava diferente. Agora foi diminuído o som. Eu exijo o beleci naquela cidade uma política de baixa tributa-
mesmo som. Por favor. (Pausa.) ção, incluindo o IPTU. Hoje, sinto orgulho em ver que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa. a política de baixa tributação estabelecida durante mi-
certamente não acha que a Presidência diminuiu o nha gestão em Barueri está sendo citada como exem-
som. É o tom mais agudo das cordas vocais do Depu- pio nesta Casa.
tado Babá que faz a diferença. O som é o mesmo. Mas Sr. Presidente, quando diminuí as alíquotas, es-
a Presidência pede que seja aumentado um pouco. tabeleci uma política de baixa tributação, aumentei a

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - O som está no receita da minha ci?ade e criei milhares de novos
mesmo nível agora. postos de trabalho. E isso que acho que o Brasil tem

Sr. Presidente, então, o partido do Deputado que fazer: diminuir a c~rga ~ributária. Vamos p~r. o
que acabou de falar é contra a economia de mercado, BraSil para trabalhar..DlmInUln?o a carga tnbutana,
é contra as empresas de sociedade anônima, é con- aumen~remosa ~e.celta do Pais e os postos de em-
tra o capitalismo. prego tao necessanos aos nossos trabalhadores.

O que eles querem? Não há mais parâmetro no A r.espeito da m~t~ri~ ~ue acabamos de votar,
mundo. A China comunista está abrindo para o capi- quero dl:er que ~otel na?, porque sou contra a
tal. Cuba está isolada. Então, não vejo parâmetros CP~F nao como. Imposto Isoladamente, ~as. ~omo
para fazer uma aventura no Brasil com o partido e o um I~posto a mais. Sou contra a carga tributaria do
candidato que S.Exa. defende. Estão equivocados BraSil, que cobra como os países desenvolvidos e
com relação ao Brasil. Vão nos levar à situação da presta um serviço como país subdesenvolvido. .
Argentina. Vão nos levar ao desastre. Vão levar o Bra- Espero que o BraSil tenha como exemplo a clda-
sil a uma situação perigosa e terrível. de de Barueri, da Grande São Paulo.

O Deputado que acabou de falar deveria conver- Sr. Presidente, votei "não" nessa matéria.
sar com outros Deputados economistas, que vão ao Era o que tinha a dizer.
Citibank e a outros bancos internacionais e fazem dis- O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden-
curso diferente. Aqui, no plenário, fazem um discurso te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. EMERSON KAPAZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EMERSON KAPAZ (Bloco/PPS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de esclarecer a posição do PPS, pois me pa
rece existir grande confusão em relação aos benefíci
os ou não de uma votação como essa.

O capital estrangeiro que investe em Bolsa de
Valores é o capital que gerará a produção no Brasil.
Não se trata apenas de especulação. Veja o que
acontece, por exemplo, com os trabalhadores que
agora adquiriram ações da Vale do Rio Doce, da
PETROBRAS e que eventualmente poderão adquirir
do Banco do Brasil. Se as bolsas de valores do Brasil
não tiverem liquidez para negociar as ações compra
das pelos próprios trabalhadores - note-se que o PT
votou contra essa matéria -, não haverá condições de
viabilização num futuro muito próximo.

(Aécio Neves) - Tem pamentos para Calçados e Curtumes - , a maior da
nossa história.

Essa feira marca a retomada do setor courei
ro-calçadista no Rio Grande do Sul. Nos últimos anos,
esse setor vinha demitindo e decretando sucessivas
falências e crises, mas no Governo do Partido dos
Trabalhadores retomou seu dinamismo. São mais de
25 mil empregos gerados nos últimos três anos e
meio, mais de 25 mil novos empregos produzidos em
todas as cidades do Rio Grande do Sul.

Por isso, dentro de uma estratégia de desenvol
vimento que efetivamente afirma os direitos da nossa
população e produz melhorias para todo nosso povo,
o Rio Grande do Sul hoje discute o maior salário míni
mo do País, dando-se ao luxo de propor um salário
mínimo de R$ 260 para seus trabalhadores.

Sr. Presidente, nosso partido apoia, sim, o capi
tal produtivo, mas não compactua com a facilidade de
esta Nação aceitar o capital especulativo, que produz
a infelicidade do nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
Srs. Deputados, após o encerramento desta votação,
teremos sessão extraordinária da Câmara dos Depu
tados com votação nominal, para a qual tenho certe
za de que contaremos com presença dos Srs. Depu
tados.

Os Srs. Deputados que quiserem se inscrever
para discutir as matérias que estarão na pauta da
sessão extraordinária podem fazê-lo junto à Mesa Di
retora dos trabalhos.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Partido dos Trabalhadores,
evidentemente, apóia o capital produtivo, o que ele
não apóia é o capital especulativo, e estamos aqui vo
tando uma emenda que garante que também o capital
especulativo, tanto quanto o capital produtivo, pague
a CPMF.

E quero aqui, Sr. Presidente, referir-me a um
evento, muito importante, que demonstra exatamente
o apoio que o nosso partido, por intermédio de seus
Governos, oferece ao capital produtivo brasileiro, o
capital que gera empregos e que produz desenvolvi
mento.

No último dia 20, o Governador Olívio Dutra
abriu a 26a FIMEC - Feira Internacional de Couros,
Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equi-

O SR. PRESIDENTE
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB 
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, ouvi aqui alguns Deputados justificarem a vo
tação na emenda que cria a CPMF. O Partido Socia
lista Brasileiro votou contra a continuação da CPMF.

O que estranhamos é Deputados da base do
Governo quererem ameaçar com "argentinização" a
Oposição. Os Deputados da base do Governo têm de
fazer uma autocrítica. Em 1994, para cada mil che
ques emitidos tinha-se em torno de 3,4 cheques sem
fundos. Hoje, para cada mil cheques, há mais de 14
sem fundos. Isso significa, Sr. Presidente, um cresci
mento de mais de 200% no chamado mercado de
cheques sem fundos no Brasil. O que os Deputados
da base do Governo têm que entender é que a CPMF
não foi votada há mais tempo porque não tinha unida
de na base do Governo.

Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro
considera que falta condições éticas para se isentar o
capital internacional. Não é possível que, enquanto se
aumenta as tarifas de energia elétrica para viabilizar
as empresas do setor, nós estejamos aqui isentando
o capital internacional.

Então, Sr. Presidente, fica uma lição: o Partido
Socialista Brasileiro não abre mão de ser contra à
continuação da CPMF e acha imoral uma votação
que isente o capital internacional dessa taxação.

Por isso, Sr. Presidente, nossa posição é contra
a CPMF.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Tarcisio
Zimmermann.
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Estamos tratando da questão básica de liquidez. O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL. Pela
Essas bolsas estão se extinguindo por falta de liqui- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi
dez, e a Iiquidez da bolsa brasileira não se sustenta inúmeras justificações técnicas sobre o voto e confes-
somente com o investimento do capital brasileiro. O so que, embora seja um Deputado do PFL bastante
capital estrangeiro investirá no melhor lugar do mun- disciplinado, nesta matéria votei "não", e não por
do, onde houver menos taxação. Os exemplos já fo- grandes indagações econômicas
ram aqui citados. Ou seja, no Brasil, se tivermos a Lembro que impusemos a CPMF a toda a socie-
CPMF cobrada na entrada e na saída, teremos 0,78% dade brasileira - e discuto pelo viés ético -, e pare-
de taxas, o que significa quase o preço de investimen- ce-me sobremaneira injusto penalizar ou onerar to-
to num título americano nos Estados Unidos. dos os segmentos da sociedade, inclusive os finance-

Investir capital estrangeiro nas bolsas brasilei- iramente débeis, absolutamente indefesos à volúpia
ras é gerar emprego no Brasil e financiamentos para tributária do Governo, e beneficiar esses investidores.
micro, pequenas e médias empresas, que podem É muita azeitona para uma empada só.
abrir seu capital a partir do momento em que a bolsa Sem dúvida alguma, se quiserem investir, esses
tiver liquidez. Não podemos confundir esse aspecto investidores virão sem esse estímulo, um favorzinho a
com especulação ou taxação. mais àqueles que já recebem muitos favores da soci-

A estimativa que se faz com a entrada de capital edade brasileira.
estrangeiro nas bolsas de valores é de que esta ação Sr. Presidente, votei "não".
permitirá aumentar a liquidez das bolsas em 40%, O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
isso a partir do momento da isenção. Imaginem o que peço a palavra pela ordem.
isto traria de liquidez para as novas ações que poderi- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
am ser lançadas no Brasil.

V.Exa. a palavra.
Portanto, o PPS vota "sim", a favor do investi-

mento brasileiro, das empresas brasileiras, do capital O SR. RICARDO BERZOINI (PT - SP. Pela or-
_ que, a partir dessa medida, pode ser financiado demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dentro do nosso próprio País - e também do trabalha _ manifestar minha opinião, que certamente não é con-

sensual na minha bancada - talvez seja até minoritádor brasileiro que comprou ações de empresas brasi-
ria -, favorável, em tese, à isenção da CPMF nas opeleiras que precisam dessa Iiquidez para serem nego-

ciadas no Brasil. rações de bolsas de valores, mas considerando que a
questão não deve restringir-se à análise de mercado

O SR. PEDRO CHAVES - Sr. Presidente, peço de capitais no Brasil.
a palavra pela ordem.

Argumenta-se, para conceder isenção da
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem CPMF para as bolsas de valores, que o mercado ne-

V. Exa. a palavra. cessita ser incentivado. Ora, por que não aplicar a
O SR. PEDRO CHAVES (PMDB - GO. Pela or- mesma sensibilidade em relação ao crédito para agri-

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- cultura familiar e ao crédito habitacional, que também
ria de registrar a assinatura de importante convênio, são extremamente onerados pela aplicação da
na área de saúde, da Universidade de Brasília, na CPMF? Por que não criar outros benefícios, como,
pessoa do Reitor Lauro Morhy, com a Prefeitura Muni- por exemplo, isentar os assalariados que ganham até
cipal de Alto Paraíso, Estado de Goiás, na figura do dez ou vinte salários mínimos?
Prefeito Divaldo Wilian Rinco. Houve um processo de convencimento. Inclusi-

O convênio possibilitará que alunos do último ve, participei de audiências públicas nas quais mani-
ano de Medicina, Odontologia e Enfermagem pres- festei posição favorável. Entendo que a CPMF é um
tem serviços em Alto Paraíso. Dada a relevância da imposto ruim; tributa cumulativamente e cria atrito na
iniciativa, esse convênio deverá ser estendido à área economia.
de ecoturismo, haja vista a vocação para o turismo da Por isso, a Bolsa de Valores e o mercado de cré-
cidade de Alto Paraíso, que está localizada em ex- dito, principalmente para o pequeno, a habitação e a
pressivo polo turístico do Estado de Goiás. agricultura familiar, poderiam perfeitamente ser exo-

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente, nerados. Mas, com certeza, esses setores não têm o
peço a palavra pela ordem. mesmo poder de articulação que o financeiro. Não

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem creio que Bolsa de Valores seja apenas um mercado
V.Exa. a palavra. especulativo. Há especulação como em qualquer
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mercado que envolva preços de compra e venda,
principalmente em operações diárias. No entanto, ela
é um instrumento importante para fortalecer o financi
amento da produção.

Por isso, a isenção é correta. Mas, infelizmente,
isolada, ela se torna apenas um privilégio.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava tra
balhando no gabinete, quando escutei o nobre colega
Luiz Carlos Hauly achincalhar o PT, por ele ser contra
essa emenda constitucional, que, mais uma vez, isen
ta o capital financeiro de tributação. Há tempos, es
pantei-me com o nobre colega, quando, num momen
to de grande lucidez, posicionou-se contra a presença
do capital estrangeiro nos meios de comunicação so
cial. Naquele momento, S.Exa. demostrou sensatez,
mas agora, lamentavelmente, voltou aos velhos cos
tumes e discursos e, não sabendo argumentar, achin
calha o nosso Partido.

Sr. Presidente, temos direito a um posicionamento.
Sabemos porque somos contra a isenção da tributação
do capital financeiro. Preferiríamos que esse mesmo fa
vor fosse concedido à agricultura familiar, aos pequenos
e médios empresários, ao setor produtivo nacional.
Estes, sim, são geradores de emprego e de renda, e a
alavancam o progresso do País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en
cerrar a votação.

O SR. ARV KARA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho à tribuna
convidar os nobres Parlamentares para a sessão so
lene de abertura do 2° Seminário O Disciplinamento
do Transporte Rodoviário de Cargas, que ocorrerá às
19h30min, no auditório Nereu Ramos.

O seminário é promovido pela Comissão Espe
cial destinada a acompanhar a aplicação do Código
de Trânsito Brasileiro, conta com a organização da
Associação Nacional do Transporte de Cargas 
NTC, da Federação Interestadual das Empresas de
Transporte de Cargas - FENATAC e o apoio da Con
federação Nacional do Transporte e da Associação
Brasileira dos Transportadores de Carga - CNT.

Trata-se de evento muito importante. Nós, da
Comissão Especial do disciplinamento do Código de
Trânsito Brasileiro, queremos um regulamento sobre
o transporte de cargas no País. Não é possível que
mais de um milhão de caminhões rodem em nossas
rodovias e não tenham como se defender, e que gran
des empresas, que estão dentro da lei, não tenham
um regulamento a seguir no País.

Portanto, solicitamos aos Deputados e Senado
res que compareçam ao seminário, e possamos dis
cutir rapidamente o disciplinamento do transporte de
carga no País.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, alguns têm levantado a questão da
crise nos diversos setores da economia; sabemos
que ela existe, inclusive nas bolsas de valores.

Poderíamos fazer o debate sob este prisma; co
meçar a dizer que a crise existe, do ponto de vista das
condições efetivas de sustentação econômica, se
gundo levantam as pequenas e médias empresas de
telecomunicações no Brasil, a ponto, inclusive, de os
empresários, intermediados pelo Presidente do Ban
co Central, buscarem amparo nos recursos do Gover
no, via BNDES.

Há crise também na pequena, na média e até na
grande agricultura do País, decorrente das condições
de financiamento, da perda e da frustração da safra.

Há crise no funcionalismo público. Os servido
res públicos ficaram sete anos sem reajuste e, neste
ano, tiveram um aumento de apenas 3,5%. Podería
mos dizer, então, que os servidores públicos repre
sentam um setor que vivencia, ao longo destes anos,
uma das piores crises: a do arrocho e do massacre,
pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.

Esta tese não pode justificar um tratamento dife
renciado a um setor. Se a lógica é a da isenção, pode
ríamos pesquisar, inclusive, os setores em crise, para
aplicá-Ia. Dessa forma, a Câmara dos Deputados vo
tou uma matéria que impõe ao conjunto da socieda
de, dos trabalhadores e da indústria a cobrança do
0.38% da CPMF.

Se existe esta interpretação para um setor (por
que atrairá capitais), isso pode significar exatamente
um diferencial do ponto de vista dessa movimentação
no País. Pode-se encontrar guarida em outros luga
res. Portanto, por conta da CPMF, prefeririam aplicar
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os seus recursos em outras bolsas fora do País. Se
era esse o tratamento, então poderíamos debater que
os outros setores poderiam investir no País e, portan
to, também serem merecedores dessa isenção.

Esta é a questão deste tratamento: pontual, dife
renciado, sem analisar concretamente o impacto nos
outros setores, que também poderiam impulsionar
nossa economia.

Por isso, o Partido dos Trabalhadores vota con
tra essa isenção.

O SR. MAX ROSENMANN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PRo Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exmo. Sr.
Presidente, ilustres membros da Mesa Diretora e Lí
deres das bancadas, ilustres colegas, senhoras e se
nhores, venho até esta tribuna para expressar e regis
trar nos Anais desta Casa nossos mais sinceros votos
de pesar pelo falecimento, no último dia 29 de março,
aos 90 anos, em Ibaiti, Paraná, do farmacêutico João
Alfredo Costa, que, ao partir, deixou um exemplo
inesquecível de solidariedade para toda uma comuni
dade e região de meu Estado.

Farmacêutico durante mais de sessenta anos e
Vereador de Ibaiti por cinco legislaturas, João Alfredo
Costa deixou cinco filhos, treze netos, quatro bisnetos
e muita saudade nos corações dos moradores de
toda a região, que tinham nele uma referência de pos
tura, autoridade moral e responsabilidade social.

Em sua labuta diária como farmacêutico, atuava
como que um pai dos pobres, nunca deixando de
atender aos necessitados, mesmo com o sacrifício de
seu ganho profissional e pessoal.

Por tudo o que representou corno figura pioneira
e histórica para Ibaiti e Municípios vizinhos, não pode
ria deixar de registrar o nosso voto de pesar pela per
da desse homem que provoca lacuna muito grande
no Paraná, cuja imagem deve ser enaltecida e lem
brada para sempre como exemplo, para as futuras ge
rações, de vida digna e competência profissional co
locada a serviço da promoção humana.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB - SP Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, continuamos contrários à cobrança da
CPMF. É urna extorsão do Governo, pois utiliza uma
idéia que não é sua, a cobrança do imposto sobre o
cheque, cuja proposta inicial era a de um imposto úni
co, lançada na Casa pelo então Deputado Flávio Ro
cha, perfeitamente funcional, mas não aceita.

Nesta votação, observo que um setor consegue
escapar desse arrocho. Ao votar contra a CPMF, esta
rei a favor da não-incidência desse imposto sobre
operações das bolsas de valores, que não são casa
de especulação, nem "casa da mãe joana", mas local
de atração de capitais e de investimentos para o País,
que garante o trabalho de milhares de trabalhadores.

Votarei favoravelmente, neste caso das bolsas
de valores, assim como votaria a favor das Santas
Casas ou do pequeno agricu"or. Sou contra e conti
nuarei contra a CPMF.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ouvi vários pronunciamentos
sobre CPMF e bolsas de valores e sinto-me na obri
gação de externar minha opinião sobre o tema.

Há certa confusão sobre o significado das bol
sas de valores numa economia capitalista e de mer
cado. A Bolsa de Valores tem caráter especulativo,
mas é a especulação que permite captar recursos
para investimentos produtivos. Quem não percebe a
diferença quanto aos dois aspectos - a captação de
recursos para investimento nas empresas e, simulta
neamente, a especulação que dá liquidez à bolsa 
ainda não entendeu o que vem a ser capitalismo e o
que vem a ser mercado de capitais.

Na verdade, o que estamos discutindo é que a
maioria do Plenário deu tratamento diferenciado ao
investidor nacional. Os que aplicarem na Bolsa de Va
lores e no mercado de capitais, tendo em vista o efeito
multiplicador desses investimentos, o efeito na produ
ção, no emprego e no desenvolvimento, serão isentos
da CPMF.

A questão é se daremos ou não o mesmo trata
mento ao capital vindo de fora. Fico imaginando os
Parlamentares, nos Estados Unidos, na França, na
Alemanha, discutindo restrições para investimentos
de capital estrangeiro na Bolsa de Valores de Nova
Iorque. É inacreditável que discutamos esse assunto,
o que considero uma discriminação.
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Nosso País necessita desesperadamente de in
vestimentos. Essa é a verdade. Precisamos assumir o
fato de que necessitamos de investimentos produti
vos. Enquanto isso, estamos regateando, discutindo a
dispensa de capital estrangeiro na Bolsa de Valores
por ser capital especulativo, deixando de ver o aspec
to produtivo dos investimentos que vêm por essa via.

Portanto, Sr. Presidente, quero deixar registrada
minha posição de procurar entender o sistema em
que vivemos.

Outro dia assisti a uma entrevista de um dirigen
te chinês. Ele dizia o seguinte em relação ao posicio
namento do Governo chinês: "Venham, observem
nossas regras e podem levar embora o lucro que qui
serem".

Eram essas as considerações que gostaria de
fazer, insistindo, mais uma vez, na importância de
manter-se o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, após o encerra
mento desta votação, daremos início a uma sessão
extraordinária para votação nominal de proposta de
emenda à Constituição que trata da solução de grave
problema em Rondônia: a situação dos policiais mili
tares daquele Estado. Essa PEC está paralisada há
bastante tempo na Mesa.

Há solicitação unânime por parte dos Srs. Líde
res partidários para que essa votação nominal seja
realizada. Já fiz apelo aos integrantes da bancada de
Rondônia - tenho certeza de que será compreendido
- no sentido de que realizem suas manifestações du
rante o procedimento de votação. Assim, solucionare
mos rapidamente mais essa importante questão.

Em seguida, votaremos a matéria referente ao
Protocolo de Kyoto - creio que a votação poderá ser
simbólica - e encerraremos a sessão.

Portanto, apelo para os Srs. Parlamentares no
sentido de que permaneçam em plenário para vota
ção nominal da proposta de emenda à Constituição
que soluciona a questão dos policiais militares do
Estado de Rondônia.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, dois episódios brutais ferem o otimismo
dos democratas neste momento e sinalizam para um
péssimo oomeço de século XXI. Falo das derrotas de Le
onel Jospin na eleição francesa, domingo, e do embaixa
dor José Maurício Bustani, ontem.

A destituição do diplomata brasileiro José Mau
rício Bustani da DiretoriaGeral da OPAO (Organiza
ção para a Proibição das Armas Ouímicas) deixará
aberta uma ferida no sistema multilateral. É o primeiro
caso de expulsão sem razão no interior desse siste
ma. Lamento a vitória dos norte-americanos ocorrida
ontem, na Assembléia Geral da Organização - uma
vitória de Pirro.

A decisão amplia a força da política prepotente
dos Estados Unidos. É uma vitória da arbitrariedade
da onda de poder do momento, que está ampliando o
déficit da dignidade das nações independentes.

Bustani obteve sete votos favoráveis. Houve 48
votos pela destituição e 43 abstenções. O número de
abstenções mostra que, se não houvesse erro de per
cepção na diplomacia brasileira em relação à gravida
de do fato, Bustani poderia ter sido mantido no cargo.
E não foi por falta de aviso.

Toda a América Latina se absteve, com exceção
do México e de Cuba, que votaram a favor do brasilei
ro. O México foi a grande surpresa, o único que levan
tou a questão da ilegalidade do ato norte-americano,
em correta orientação do Chanceler Jorge Castane
da, grande intelectual de nosso continente.

Por sua atuação independente à frente da OPAO,
Bustani passou a ser perseguido pelo Governo de Ge
orge Bush. A imprensa internacional informou que, a fim
de destituir Bustani, os norte-americanos chegaram a
oferecer ajuda financeira aos países membros da
OPAO que não estavam com suas contribuições em dia.
É um triste dia para o sistema e as organizações multila
terais. Reitero aqui minha solidariedade ao diplomata
brasileiro brutalmente demitido em Haia.

Sobre Jospin transcrevo a coluna do jornalista
Ricardo Amaral publicada no jornal Valor Econômi
co e que contém opiniões minhas sobre o ocorrido:

"Baby, o que houve mesmo na França?
Dever-de-casa para os candidatos bra

sileiros: responder se, como cantava Raul,
baby, o que houve na França vai mudar
nossa dança. Provavelmente, sim. De saí
da, a eliminação dos socialistas no primeiro
turno francês dá mais uma volta no parafuso
da Europa conservadora, bushista, no pes
simismo de alguns, positivamente refratária
a visões alternativas de mundo tipo Terceira
Via. Uma derrota eleitoral de Gerarhd
Schrõder reduzirá o grupo a Fernando Hen
rique Cardoso, em fim de governo, e Tony
Blair (a esquerda bushista).

Uma Europa de direita toma mais difícil
a interlocução internacional de Lula da Silva,
que apostou alto em Lionel Jospin. Mas tam-
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para um tipo especial de angústia do eleitor
francês (e brasileiro) muito bem explorada
na campanha de Le Pen: a insegurança e a
instabilidade, compreendendo-se aí não só
a violência urbana, mas também a expecta
tiva de emprego. No caso da segurança pú
blica, o fiasco da esquerda é histórico. 'A
esquerda está sendo obrigada a abandonar
sua agenda pernóstica, de caráter geral,
para tratar de temas específicos', observa
ainda Paulo Delgado. 'Enquanto discutimos
a globalização em todo e qualquer fórum, a
direita prega o fortalecimento do Estado, e
ganha votos com isso'.

Le Pen alimentou-se de um sistema
eleitoral que, na França como no Brasil, dei
xa espaços amplos para a demagogia.
Entre 1999 e 2000, a Zona do Euro recebeu
2,4 milhões de estrangeiros (segundo o Eu
rostat). Cinco mil ilegais são detidos por
mês na boca do Eurotúnel, em Calais. 'Ma
nos-negras, clandestinos', de que fala Manu
Chao. Prometer eliminá-los não é só fascis
mo, é demagogia. Lá como cá, promessas
mirabolantes, da direita ou da esquerda, en
cantam incautos.

Por fim, anota o empresário Stefan Sa
lei. que a tudo assistiu em Paris: 'Os institu
tos de pesquisa são cada vez mais fantásti
cos, mas não previram o terremoto francês
porque ainda não sabem ler as sombras na
alma de um povo'.

Um PS: Se o PFL tivesse optado por
um candidato orgânico, ao invés da aventura
populista com Roseana Sarney, estaria na
vegando hoje na onda conservadora da Eu
ropa. Às vezes, ser reto na ideologia é me
lhor que subir a curva da pesquisa".

Era o que eu tinha, lamentavelmente, a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação. Consulto se há algum
Sr. Parlamentar que ainda não votou. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação. A mesa vai anunciar o resultado:

bém não vai facilitar a vida de José Serra,
como não ajuda o desenvolvimento da políti
ca comercial do Brasil. Ficam mais estreitos
os canais políticos com a União Européia.
Pior ainda: a ascensão de Le Pen e outros
nacionalistas de extremadireita, como o aus
tríaco Jôrg Haider, ameaça a consistência do
bloco europeu, parceiro estratégico do Merco
sul (do Brasil) no balanço das disputas co
merciais com os Estados Unidos.

Abre-se um cenário ruim, mas também
um poço de lições. Já que nenhum candida
to brasileiro apresenta-se como represen
tante da direita, devem todos analisar as ca
usas do fracasso da esquerda na França. O
primeiro é óbvio: dispersão de votos no pri
meiro turno (trotskistas, PC e outros da es
querda plural somaram mais de 20% dos
votos que poderiam ser do PS.

A esquerda provavelmente perdeu com
a despolitização da juventude, que preferiu
aproveitar o domingo de sol (a abstenção de
28% foi recorde). 'As novas gerações não se
sentem compromissadas com a condução
dos destinos do país', observa o deputado
Paulo Delgado, chanceler ad-hoc do PI. O
Brasil tem cerca de 25 milhões de eleitores
entre os 16 e os 24 anos de idade, quase um
em cada quatro cidadãos aptos a votar.

Há também razões que a estatística
não alcança, mas a política explica. Na edi
ção do terremoto, o 'Liberation' apontava os
cinco anos de co-habitação, entre os socia
listas de Jospin e a direita de Jacques Chi
rac, no governo francês, como elemento
que tirou a identidade da esquerda diante
do país. Se governaram juntos durante todo
esse tempo, em quê um governo do PS se
ria diferente dos conservadores?

O eleitor cobrou definições claras, niti
dez oferecida por Le Pen (até para repudiá-lo)
e pelos trotskistas na outra ponta da cédula
eleitoral. A carapuça está à disposição de
quem, no Brasil, não se define como candida
to do governo ou da oposição, caso explícito
de José Serra e, implicitamente, de Ciro Go
mes. O candidato do PPS tentou, em certo
momento, apresentar-se como adversário da
quilo que está aí, com as credenciais de
quem sabe como a coisa funciona por dentro.

Nossos candidatos, todos de esquer
da, também precisam apresentar respostas

VOTARAM:

Sim:
Não:
Abstenção:
Total:

É Mantido o Dispositivo Destacado.

327
117

2
446
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Proposição: PEC NQ 407/2001 - DVS PSS 1PCdoS •
INCISO 111 DO ART. 85° (ART. 4°)

Início Votação: 2310412002 18:48

Fím Votação: 23/041200219:24 Presidiram a Votação: Aécio Neves· 16:09

Resultado dll votação
Sím 327
Nao 117
Abstenção 2

Total da Votação 446

Art. 17

Total Quorum 447

RORAIMA
Airton Cascavel
Alceste Almeida
Francisco Rodrigues
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Saloml'lo Cruz

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijl'lo
Sadu Plcanço
Dr Benedito Dias
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen

AMAPÁ
Fátima Pelaes
Jurandil Juarez
Sérgio Barcellos

Total Amapá: 8

PARA
Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Babá
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Josué Bengtson
Niclas Ribeiro
Nilson Pinto
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará' 14

Orientação
PFl-Slm
PSDB-Sim
PMOB-Sim
PT -Não
PPB -Sim
PTB -Não
POTJPPS • Liberado
PSB/PCOOB - Não
PUPSL-Sim
GOV. -Sim

Partido Bloco Voto

PPS PDT/PPS Sim
PL PUPSL Sim
PFL Sim
PFL Sim
PFL Sim
PL PUPSL Sim
PFL Sim

PSOB Sim
PL PLlPSL Sim
PPB Sim
PTB N1io
PSB PSB/PCDOB Não

PSDB Sim
PMOB Não
PFL Sim

PSDB Sim
PMDB Sim
PT Não
PMDB Sim
PPB Sim
POT PDT/PPS Não
PTB Sim
PSDB Sim
PSDB Sim
PT Nl'lo
PL PUPSL Sim
pedoB PSB/PCOOB Não
PFL Sim
PSDB Sim
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AMAZONAS
Arthur Virgílio PSDB Sim
Átila Lins PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Pauderney Avelino PFL Sim

Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Não

Total Amazonas: 6

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Sim

Marinha Raupp PMOB Sim

Nilton Capixaba PTB Não

Sérgio Carvalho PSOB Sim

Total Rondonia: 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSOB Sim

João Tota PPB Sim

Nilson Mourão PT Não

Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 4

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Darci Coelho PFL Sim

Freire Júnior PMOB Sim

João Ribeiro PFL Sim

Osvaldo Reis PMOB Sim

Pastor Amarildo PPB Sim

Paulo Mourão PSDB Sim

Total Tocantins: 7

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gestão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT POT/PPS Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Não

Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PLlPSL Sim

Roberto Rocha PSOB Sim

Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 17
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CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
A1me"lda de Jesus PL PUPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Antonio Cambraia PSDB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon 8eí.:erra PSDB Sim
Chiquinho Feitosa PSDB Sim
Eunlcio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
Léo Alcântara PSDB Sim
Manoel Salviana PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDS Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Ni:lo
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 20

PlAul
Átila Lira PSDB Sim
a.Sá PSDB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMDB Sim
Heráclito Fortes PFL Sim
Marcelo Castro PMDB Sim
Mussa Dames PFL Sim
Paes Landim PFL Sim

PIAUI
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Não

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Cartas Alberto Rosado PFL Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Múcio Sá PTB Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAlSA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PSOB Sim
Avenzoar Arruda PT Não
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDB Sim
Efraim Morais PFL Sim
Enivaldo Ribeiro PPB Sim
Inaldo Leilão PSDB Sim
Ricardo Rique PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 10
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PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PMOB Sim
Carlos Batata PSOB Sim
Carlos Eduardo Cadoca PMOB Sim
Clementino Coelho PPS POT/PPS Sim
Ojalma Paes PSB PSB/PCDOB Não
Eduardo Campos PSB PSB/PCOOB Não
Fernando Ferro PT Não
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Nilo
Inocêncio Oliveira PFL Sim
João Colaço PSOB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMOB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
José Múcio Monteiro PSOB Sim
Luiz Piauhylino PSOB Sim
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Eugênio PT Não
Ricardo Fiuza PPB Sim
Sérgio Guerra PSOB Sim
Severino Cavalcanti PPB Sim

Total Pernambuco: 22

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim

ALAGOAS
Divaldo Suruagy PST Sim
Helenildo Ribeiro PSDB Sim
José Thomaz Nonô PFL Não
Olavo Calheiros PMDB Sim
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim

Total Alagoas: 6

SERGIPE
Augusto Franco PSOB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Sim
Ivan Paixão PPS POT/PPS Sim
Jorge Alberto PMOB Sim
José Teles PSOB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Não
Sérgio Reis PTB Não
Tania Soares PCdoB PSBIPCOOB Não

Total Sergipe: 8

BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Benito Gama PMDB Sim

Claudio Cajado PFL Sim
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Coriolano Sales PMDB Sim
Eraldo Tinoco PFL Sim
Eujácio Simões PL PUPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMDS Sim
Haroldo lima PCdoS PSB/PCOOB Não
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
JaQues Wagner PT Nêo
João Almeida PSDB Sim
João Carlos Bacelar PFL Sim
João Leão PPB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Sim
Jorge Khoury PFL Sim
José Carlos Aleluia PFL Sim
José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Leur Lomanto PMDB Sim
Luiz Alberto PT Não
Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim
Nelson Pellegrino PT Não
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Abstenção
Reginaldo Germano PFL Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Ursicino Queiroz PFL Sim

BAHIA
Waldir Pires PT Não
Waller Pinheiro PT Não
Total Bahia: 36

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Melles PFL Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Genésio Bernardino PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
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Jaime Martins PFL Sim
João Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Não
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Porlela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Não
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Não
Osmãnio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Pimenta da Veiga PSDB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTS Sim
Saraiva Felipe PMDB Não
Sérgio Miranda PCdoB PSB/PCDOB Não
Silas Brasileiro PMOB Sim
Virgilio Guimarães PT Não
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zezé Perrella PFL Sim

Total Minas Gerais: 46

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSDB Sim

João Coser PT Não

José Carlos Elias PTB Sim

José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim

Marcus Vicente PPB Sim

Max Mauro PTS Não

Nilton Baiano PPB Sim

Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Rita Camata PMDB Sim

Total Espírito Santo. 9

RIO DE JANEIRO
Aldlr Cabral PFl Sim

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Não

Almerinda de Carvalho PPB Sim

Arolde de Oliveira PFL Sim

BIspo Rodrigues PL PLlPSL Sim

Cornélio Rioeiro PL PLlPSL Sim

Oino Fernandes PPB Sim

Dl'. Heleno PSDB Sim

Eduardo Paes PFL Sim

Eurico Miranda PPB Sim

Fernando Gaoeira PT Nao

Fernando Gonçalves PTB Não

Francisco Dornelles PPB Sim

lédio Rosa PFL Sim

Itamar Serpa PSDB Sim

Jair Bolsonaro PPB Não
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João Mendes PFL Sim

João Sampaio POT PDT/PPS Não

Jorge Bittar PT Não

Jorge Wilson PSDB Sim

José Carlos Coutinho PFL Sim

Laura Carneiro PFL Sim

Luisinho PPB Sim

Luiz Ribeiro PSDB Sim

Luiz Sérgio PT Não

Milton Temer PT Não

Minam Reid PSB PSB/PCDOB Não

Miro Teixeira PDT PDT/PPS Não

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Não

Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Cezar Coelho PSDB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Sim

Vivaldo Barbosa PDT PDT/PPS Não
Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Não

Total Rio de Janeiro: 36

SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebela PCdoS PSB/PCOOB Não

5AOPAULO
A1oizio Mercadante PT Não
Aloysio Nunes Ferreira PSDB Sim
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Não
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Não
Arnaldo Faria de Sá PTB Não
Arnaldo Madeira PSOB Sim
Ary Kara PTB Não
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Não
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Não
Jair Meneguelli PT Não
João Eduardo Dado POT PDTlPPS Não
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
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João Paulo PT Não
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genolno PT Não
José Roberto Balochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghini PSDB Sim
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Não
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Não
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fanlazzini PT Não
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Professor Luizinho PT Não
Ricardo Berzoini PT Não
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL Sim

SÃO PAULO
Rubens Furlan PPS PDT/PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé Indio PMDB Sim
Zulalê Cobra PSDS Sim

Total São Paulo : 65

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno Rossi PSDB Sim
Murilo DominÇJos PTB Não
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Telé Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSOB Sim

Total Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBIPCDOB Não

Geraldo Magela PT Não
Maria Abadia PSDB Sim

Paulo Octávio PFL Sim

Pedro Celso PT Não

Tadeu Filippelli PMDB Sim

Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7
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GOIÁS
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB Não
Barbosa Neto PMDB Sim
Euler Morais PMDB Nào
Geovan Freitas PMDB Não
Jovair Arantes PSDB Não
Juquinha PL PLlPSL Nào
Lídia Quinan PSDB Não
Luiz Bittencourt PMDB Nao
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Canedo PSDB Não
Pedro Chaves PMOB Sim
Roberto Balestra PPB Não
Ronaldo Caiado PFL Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO 00 SUL
Ben-Hur Ferreira PT Não
Dr. Antonio Cruz PMDS Não
João Grandão PT Não
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSD8 Sim

MATO GROSSO 00 SUL
Nelson Trad PTB Sim
Pedro Pedrossian PPS Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PS08 Sim
Airton Roveda PTB Não
Alex Canziani PSDS Sim
Basilio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Não
Flávio Arns PT Não
Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim
Iris Simões PTS Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTS Não
José Janene PPB Sim
Luiz Carlos Hauly PSD8 Sim
Márcio Matos PTB Não
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Michefetto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Odilio Balbinotti PSDB Sim
Oliveira Filho PL PUPSL Sim
Osmar Serraglio PMDB Sim



J')l)O2 Quarla-kira 24 DI.\RIO DA (',\M.\RA DOS DJPll I AD<)S .\bril d" 2002

Padre Roque PT Não
Ratael Greca PFL Sim
Ricardo Barros PPB Sim
Rubens Bueno PPS POT/PPS Sim
Santos Filho PFL Sim
Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 29

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFl Sim
Carlito Merss PT Não
Eclinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Não
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT POT/PPS Não
Gervásio Silva PFl Sim
HUQo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim

leodegar Tiscoski PPB Sim

Luci Choinacki PT Não

Paulo Gouvêa PFL Sim

Renato Vianna PMOB Sim
Seratim Venzon POT POT/PPS Sim

SANTA CATARINA
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 16

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT POT/PPS Não
Alceu Collares POT PDT/PPS Não
Ary José Vanazzi PT Não
Augusto Naraes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Oarcísio Perondi PMOB Sim

Edir Oliveira PTB Não

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Não
Felter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim

Germano Rigotto PMOB Sim

Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim

Luis Carlos Heinze PPB Sim

Marcos Rolim PT Não

Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim

Nelson Proença PPS POT/PPS Sim

Osmar Terra PMDB Sim

Osvaldo Biolchi PMDB Sim

Paulo José Gouvêa PL PLlPSL Não

Paulo Paim PT Não

Pompeo de Matlos POT PDT/PPS Não

Tarcisio Zimmermann PT Não

Telmo Kirst PPB Sim

Wilson CiÇJnachi PMOB Abstenção

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul; 26



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:

A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen

tação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposi

ções a apresentar queiram fazê-lo.

JOÃO SAMPAIO E OUTROS Proposta de
Emenda à Constituição - Altera o percentual de parti
cipação dos Municípios na arrecadação do imposto
sobre a propriedade de veículos automotores -IPVA.
(PEC n° 528/02)

Proposta de Emenda à Constituição - Acres
centa § 4° ao art. 236 da Constituição Federal para
permitir que os Municípios e o Distrito Federal pos
sam exercer diretamente os serviços notariais e de
registro. (PEC n° 529/02)

DR. HELENa Projeto de Lei - Dá nova redação
ao inciso XIII do art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio
de 1990, para permitir a movimentação da conta vin
culada, no caso de trabalhador ou dependente porta
dor de hepatite virótica.(PL n° 6.606/02)

RENATO VIANNA Projeto de Lei -Altera as Leis
nOs 9.503, de 23 de setembro de 1997, para obrigar
que a fiscalização de trânsito por meio de aparelhos
eletrônicos ou equipamentos audiovisuais seja feita
diretamente pelo órgão executivo de trânsito com cir
cunscrição sobre a via.(PL n° 6.607/02)

SOCORRO GOMES Projeto de Lei - Dispõe so
bre a execução hipotecária dos imóveis financiados
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.(PL n°
6.608/02)

Projeto de Lei Altera a redação do § 4° do art. 8°
da Lei nO 10.257, de 10 de julho de 2001.(PL n°
6.609/02)

FERNANDO FERRO Requerimento de Informa
ção - Informações sobre a ANATEL - PE(RIC n°
4.350/02)

Requerimento de Informação Contratos terme
tétricos com CBEE(RIC n° 4.351/02)

AIRTON DIPP Indicação - Requer o envio de
Indicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, sugerindo a alteração do decreto n° 4.102,
de 24 de janeiro de 2002, no sentido de beneficiar
com o Programa "Auxílio - Gás, as famílias que te
nham renda mensal per capita, de até um salário mí-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica dis- nimo, e também, elevando o valor do benefício men-
pensada a Redação Final da matéria, nos termos do sal para R$15,00 (quinze reais)". (INC n° 3.305/02)
inciso I do § 2° do artigo 195 do Regimento Interno. RICARDO IZAR Requerimento de Informação

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
da Fazenda, Dr. Pedro Sampaio Malan, sobre a nego
ciação dos créditos de Instituições Financeiras junto
ao Fundo de Compensação de Variações Salaria
is-FCVS.(RIC n° 4.352/02)

Projeto de Lei Dispõe sobre a criação do Banco
Estadual do DNA, com a finalidade exclusiva de reali
zar o registro inicial de identificação do recém-nasci
do.(PL n° 6.610/02)

CORAUCI SOBRINHO Projeto de Lei - Acres
centa inciso ao Artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio
de 1990 e dá providências correlatas.(PL n° 6.611/02)

RICARDO IZAR Projeto de Lei - Garante aos
mutuários desempregados do SFH, a renegociação
das prestações habitacionais em atraso. (PL n°
6.612/02)

VIRGíLIO GUIMARÃES Projeto de Lei - Altera
o art. 1.601 do novo Código Civil brasileiro, Lei n°
10.406 de 11 de janeiro de 2002.(PL n° 6.613/02)

AGNELO QUEIROZ Projeto de Lei - Dispõe so
bre a profissão de Instrutor de Formação de Conduto
res de Veículos Automotores.(PL n° 6.614/02)

ALEXANDRE CARDOSO E OUTROS Requeri
mento de Sessão Solene - Requer convocação de
Sessão Solene em homenagem ao Exmo. Sr. José
Maurício Bustani, ex-diretor-geral da Organização
para a Proscrição de Armas Químicas (OPAQ).(RQS
n° 76/02)

ROBERTO PESSOA Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria José
Leite Araújo, carinhosamente conhecida como D.
Mazé do Bandolim. (REQ n° 127/02)

AVENZOAR ARRUDA Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Excelentíssimo Sr.
Ministro da Educação a respeito das Instituições Pri
vadas de Ensino Superior.(RIC n° 4.353/02)

Requerimento de Informação Requer informa
ções ao Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência
da República sobre as Mensagens enviadas ao Con
gresso Nacional a respeito da radiodifusão comunitá
ria.(RIC n° 4.354/02)

Requerimento de Informação Solicita informa
ções ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Indústria e Co
mércio sobre recadastramento realizados pelas Jun
tas Comerciais.(RIC n° 4.355/02)

ROBERTO PESSOA Projeto de Lei - Acrescen
ta inciso ao art. 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir a movimentação da conta vincula-



VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:

Projeto de Lei

Projeto de Lei "Dispõe sobre penas para os
crimes de homicídio culposo e de lesão corporal
culposa, decorrentes de acidente de trânsito".(PL
na 6.618/02)

Projeto de Lei "Estabelece o Sistema de
Proteção aos Credores e Devedores e dá outras
providências" .(PL na 6.617/02)

Projeto de Lei "Adiciona dispositivo à Lei na
8.069, de 13 de julho de 1990." (PL na 6.621/02)
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da, acada dois anos, noscasosque especifica.(PL MARIA LÚCIA Projeto de Lei - Altera o art.
n° 6.615/02) 11 da Lei n° 8.069/90 - Psicológico (PL n°

SOCORRO GOMES E ALDO ARANTES Pro- 6.626/02)
jeto de Lei Complementar - Autoriza o Poder Exe- Projeto de Lei Acrescenta parágrafo ao art. 8°
cutivo a criar a Região Integrada de Desenvolvi- da Lei na 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Ado-
mento Econômico do Araguaia-Tocantins (PLP na lescente (PL na 6.627/02)
306/02) AIRTON CASCAVEL E OUTROS Proposta de

DR. HÉLIO E MIRO TEIXEIRA Projeto de De- Emenda à Constituição - Suprime o § 6 0 do art.
creto Legislativo - Susta o parágrafo único do art. 195 da Constituição Federal (PEC nO 530/02)
70 da Resolução na 85, de 1998 da Anatel.(PDC na NAIR XAVIER LOBO Projeto de Lei - Acres-
1.687/02) centa parágrafo único ao art. 43 da Lei nO 4.591, de

JOSÉ CARLOS COUTINHO Projeto de Lei _ 16 de dezembro de 1964. (PL na 6.628/02)

"Determina que seja incurso nas penas do tipo Projeto de Lei Altera a redação dos arts. 3 0

doloso o agente de crime cometido mediante o e 4
0

da Lei na 8.661, de 2 de junho de 1993, que
uso de veículo automotor nas condições indica- "dispõe sobre os incentivos fiscais para a capaci-
das".(PL na 6.616/02) tação tecnológica da indústria e da agropecuária

e dá outras providências (PL na 6.629/02)

Indicação Sugere ao Senhor Presidente da
República a criação do Conselho Nacional dos
Direitos dos Homossexuais. (INC na 3.306/02)

JURANDIL JUAREZ E WAGNER ROSSI Re
querimento de Sessão Solene - Solicita Sessão
Solene, no dia 29 de maio do ano corrente. (ROS
na 77/02)

MÁRIO NEGROMONTE E SRS. LíDERES
Requerimento de Sessão Solene - Requer a con
vocação de Sessão Solene da Câmara dos Depu
tados, para o dia 9 de Abril de 2003, às
10:00hs.(ROS na 78/02)

NAIR XAVIER LOBO E NORBERTO
TEIXEIRA Requerimento de Sessão Solene 
Requer a realização Prorrogação de Sessão So
lene em Homenagem ao dia 28 de junho dia do
Orgulho Gay, e da Consciência Homossexual.
(ROS n° 79/02)

NAIR XAVIER LOBO Requerimento - Re
quer a Inclusão na Ordem do Dia do PLP na
130/1996(REO na 128/02)

JOSÉ CARLOS COUTINHO Requerimento 
Requer a instituição de Comissão Externa para
acompanhar a apuração de denúncias de tentati
vas de corrupção feitas pelo programa Fantásti
co, da TV Globo.(REO na 129/02)

Projeto de Lei "Estabelece a proibição da
venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimen
tos comerciais situados nas áreas contíguas às
faixas de domínio das rodovias federais." (PL na
6.622/02)

Projeto de Lei "Adiciona-se dispositivo ao
Código Penal e dá outras providências". (PL na
6.623/02)

Projeto de Lei "Estabelece o direito de usu
fruto de planos de saúde pelo período correspon
dente ao período de carência efetivamente
paga".(PL na 6.619/02)

Projeto de Lei "Modifica o art. 475 da Conso
lidação das Leis do Trabalho." (PL nO 6.620/02)

"Institui o Programa de Educação para a
Preservação do Patrimônio Ecológico."(PL na
6.624/02)

PAULO ROCHA Projeto de Lei - Dispõe so
bre o deslocamento de usuários do Sistema Úni
co de Saúde - SUS para Tratamento Fora do Do
micílio-TFD(PL na 6.625/02)
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RORAIMA

Luciano Castro

Presentes de Roraima : 1

AMAPÃ

Antonio Feijão
Badu Picanço
Evandro Milhomen
Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 4

PARA

Elcione Barbalho
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Francisco Garcia

Presentes de Amazonas '1

RONDONIA

Marinha Raupp
Sérgio Carvalho

Presentes de Rondonia : 2

ACRE

José Aleksandro
Sérgio Barros

Presentes de Acre : 2

TOCANTINS

Freire Júnior
Igor Avelino
Paulo Mourão

Presentes de Tocantins 3

MARANHÃO

Albérico Filho
Cesar Bandeira
Francisco Coelho
Gastão Vieira
Mauro Fecury
Paulo Marinho
Pedro Novais
Roberto Rocha
Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 9

CEARÁ

Adolfo Marinho
Almeida de Jesus
Amon Bezerra
Chiquinho Feitosa
Inácio Arruda
Marcelo Teixeira
Rommel Feij6

Presentes de Ceará : 7

DL\RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PSDB
PL
PSB
PFL

PMOB
PTB
PT
PL
PFL

PFL

PMOB
PSOB

PSL
PSOB

PMOB
PMOB
PSOB

PMOB
PFL
PFL
PMOB
PFL
PFL
PMOB
PSOB
PSOB

PSOB
PL
PSOB
PSOB
PCdoB
PMDB
PSOB
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Bloco

PLlPSL
PSB/PCDOB

PUPSL

PUPSL

PUPSL

PSB/PCOOB
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PIAuí

Ciro Nogueira
Gessivaldo Isaias
Heráclito Fortes
Mussa Demes

Presentes de Piauí : 4

RtO GRANDE DO NORTE

D/.\RIO IH Co\M.\IC\ DOS DI:!'l)) AI)OS

PFL
PMDB
PFL
PFL

AbrIl de 2002

Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Henrique Eduardo Alves
Laíre Rosado
Lavoisier Maia
Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 6

PARAíBA

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Carlos Batata
Djalma Paes
Inocêncio Oliveira
João Colaço
José Chaves
Osvaldo Coelho
Sérgio Guerra
Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco . 9

SERGIPE

Jorge Alberto

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Eujácio Simões
Haroldo Lima
Jaques Wagner
João Almeida
João Carlos Bacelar
João Leão
José Carlos Aleluia
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Waldir Pires

Presentes de Bahia : 10

MINAS GERAIS

Aracely de Paula
Carlos Melles
Cleuber Carneiro
Fernando Diniz
Glycon Terra Pinto
José Militão
Marcos Lima
Mauro Lopes
Olímpio Pires
Osmãnio Pereira
Romeu Queiroz
Saraiva Felipe
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais: 13

PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PFL

PFL

PMDB
PSDB
PSB
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PPB

PMDB

PL
pedoB
PT
PSDS
PFL
PPB
PFL
PSDB
PFL
PT

PFL
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PTB
PMOB
PMDB
POT
PSDB
PTB
PMDB
PTS

PSB/PCDOB

PL/PSL
PSB/PCDOB

PDTIPPS
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ESP\R1TO SANTO

Feu Rosa PSDB
João Coser PT

Presentes de Espirito santo :2

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL PUPSL
Camélia Ribeiro PL PL/PSl
Eduardo Paes PFL
Eurico Miranda PPB
Francisco Dornelles PPB
Itamar Serpa PSDB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT PDT/PPS
Jorge Blttar PT
Jorge Wilson PSDB
José Carlos Coutinho PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSDB
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB
Roberto Jefferson PTB

Presentes de Rio de Janeiro :17

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB
Angela Guadagnin PT
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Cunha Bueno PPB
Or. Hélio PDT PDT/PPS
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS
João Paulo PT
José Anibal PSDB
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS
Julio Semeghini PSDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL PUPSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelson Marquezelli PTB
Orlando FantaZZini PT
Sampaio Dória PSOB
Teima de Souza PT
Vad1!lo Gomes PPB
Wagner Salustiano PPB
Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo : 28

MATO GROSSO

Uno Rossi PSOS
Murilo Domingos PTS
Wilson Santos PSDB

Presentes de Mato Grosso : 3
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DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela
Paulo Octávio
Pedro Celso
Tadeu Filippelli
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÁS

Jovair Arantes
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás ; 2

MATO GROSSO DO SUL

DL\RIO 1).\ ('AM. \IC\ DOS DFl'lJL\J)OS

PT
PFL
PT
PMDB
PPB

PSOB
PMOB

Abril tI<: 2002

João Grandão
Marisa Serrano
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 3

PARANÁ

Alex Canziani
Hermes Parcianello
José Carlos Martinez
José Janene
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Odílio Balbinotti
Padre Roque

Presentes de Paraná : 9

SANTA CATARINA

Edison Andrino
Eni Voltolini
Luci Choinacki

Presentes de Santa Catarina : 3

RIO GRANDE DO SUL

Ezídio Pinheiro
Fioravante
Henrique Fontana
Júlio Redecker
Luis Carlos Heinze
Nelson Proença
Paulo Paim

Presentes de Rio Grande do Sul : 7

PT
PSOB
PPB

PSOB
PMOB
PTB
PPB
PSOB
PMOB
PMOB
PSOB
PT

PMOB
PPB
PT

PSB
PT
PT
PPB
PPB
PPS
PT

PSB/PCOOB

PDT/PPS
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
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RORAIMA

Almir Sá

Tolal de Ausentes: 1
PARÁ

Deusdelh Pantoja

José Priante

Total de Ausentes; 2
AMAZONAS

José Melo

Silas Câmara

Total de Ausentes: 2
RONDONIA

Agnaldo Muniz

Eurípedes Miranda

Expedito Júnior

Oscar Andrade

Total de Ausentes: 4
ACRE

Marcio Bittar

Marcos Afonso

Zila Bezerra

Total de Ausentes: 3
MARANHÃO

Sarney Filho

Total de Ausentes:
CEARÁ

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Total de Ausentes: 2
PARAIBA

Domiciano Cabral

PARAíBA

Marcondes Gadelha

Total de Ausentes; 2
PERNAMBUCO

Luciano Bivar

Marcos de Jesus

Salatiel Carvalho

Tolal de Ausentes: 3
ALAGOAS

Givaldo Carimba0

Joao Caldas

Luiz Dantas

Total de Ausentes: 3
BAHIA

Gerson Gabrielli

Pedro Irujo

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 3

Partido

PPB

PFL

PMDB

PFL

PTB

PPS

PDT

PSOB

PL

PPS

PT

PTB

PFL

PFL

PSDB

PSDB

PFl

PSL

PL

PMOB

PSB

PL

PTB

PFL

PFL

PFL

Bloco

PDT/PPS

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS

PLlPSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PLlPSL
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB

Herculano Anghinelti PPB

Mário de Oliveira PST

Nilmário Miranda PT

Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL

Tilden Santiago PT

Vittorio Medioli PSDS

Total de Ausentes: 7

EspíRITO SANTO

Magno Malta PL PUPSL

Total de Ausentes:
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB

Alexandre Santos PSDB

Ayrton Xerêz PFL

Carlos Santana PT

Eber Silva PST

Jandira Feghali PCdoB PSB/PCDOB

Márcio Fortes PSDB

Mattos Nascimento PST

Valdeci Paiva PSL PL/PSL

Total de Ausentes: 9
SÃO PAULO

José de Abreu PTN

SÃO PAULO

José Dirceu PT

Lamartine Posella PMDB

Paulo Lima PMDB

Total de Ausentes: 4
MATO GROSSO

Osvaldo Sobrinho PTS

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Lúcia Vânia PSDS

Nair Xavier Lobo PMDB

Vilmar Rocha PFL

Total de Ausentes: 3

PARANÁ

Luciano Pizzatto PFL

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Preito PT

Seto Albuquerque PSS PSB/PCDOB

Enio Sacci PDT PDT/PPS

Eslher Grossi PT

Roberto Argenla PHS

Total de Ausentes: 5
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a terça-feira, dia 23, às 19 horas e 26 minutos, com a
sessão, convocando outra, Extraordinária para hoje, seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 289-C, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 289-8, de 2000, que

acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os p~iciais Mlitares
do Extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.

URG~NCIA
(Artigo 155 do Regimento Interno)

Discussão

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.664, DE 2002

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nl! 1.664, de 2002, que aprova o texto

do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, aberto a
assinaturas na cidade de Quioto, Japão, em 14 de dezembro de 1997, por ocasião da Terceira Conferência
das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Pendente de pareceres das
Comissões: de Economia, Indústria e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação.

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 2S minutos.)
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Ata da 80a Sessão, Extraordinária, Noturna,
em 23 de abril de 2002

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente; Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário

ÀS 19 HORAS E 26 MINUTOS
COMPARECEM OS SRS:

Aécio Neves

Efraim Morais
Barbosa Neto

R<:>railTla
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Rorai .....a: "7

AlTlapá
ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

OR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

FÁTIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de A .....apã: a
Pará

ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BABÁ

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

JOSUÉ BENGTSON

NICIAS RIBEIRO

NILSON PINTO

RAIMUNDO SANTOS

RENILDO LEAL

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: .. 4-

Arnaz<:>nas
ARTHUR VIRGILIO

ÁTILA LINS

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELINO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de A.-noa:z:onas: 6

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Pedro Valadares
Wilson Santos

pPS

PL
PFL
PFL
pFL
PL

PFL

PSDB
PL

PPB
PTB
PSB
pSOS
PMOB
pFL

PSOB
pMOB
pT

PMDS
PPB
PDT
PTB
pSDI3
PSDS
PL
PTS

PCdeS
PFL

PSDS

PSDS
PFL

PFL

PPS
PFL

PCdeS



Ahril de 20(J2 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Rondonia
CONFÚCIO MOURA

MARINHA RAUPP

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 3

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

JOSÉ ALEKSANDRO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTÓNIO JORGE

DARCI COELHO

FREIRE JÚNIOR

IGOR AVELlNO

JOÃO RIBEIRO

OSVALDO REIS

PASTOR AMARILDO

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 8

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOÃO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 17

PMOB
P-MOB
PSOB

PSDB
PPB
PSL
PT
PSDB

PTB
PFL
PMOB
PMOB
PFL
PMOB

PPB
PSOB

PMOB
PFL
PFL
PPB
PFL

PMOB
PSDB
PSB
PFL
POT

PFL

PFL

PFL

PMDB
PL

PSOB
PSDS

Quarta-feIra 24 19913
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Ceará
ADOLFO MARINHO PSOB

ALMEIDA DE JESUS PL

ANíBAL GOMES PMD8

ANTONIO CAMBRAIA PSD8

ARIOSTO HOLANDA PSOB

ARNON BEZERRA PSOB

CHIQUINHO FEITOSA PSOB

EUNlclO OLIVEIRA PMOB

JOSÉ UNHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

lÉO ALCÃNTARA PSOB

MANOEL SALVIANO PSOB

MARCELO TEIXEIRA PMOB

PINHEIRO LANDIM PMOB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSOB

ROBERTO PESSOA PFL

ROMMEL FEIJÓ PSOB

SÉRGIO NOVAIS PSB

VICENTE ARRUDA PSOB

Presentes de Ceará: 19

Piauí
ATILA LIRA PSDB

B. sA PSOB

GESSIVALDO ISAIAS PMOB

HERACLlTO fORTES PFL

MARCELO CASTRO PMOB

MUSSADEMES PFL

PAES LANDIM PFL

THEMlsTOClES SAMPAIO PMOB

WELLlNGTON DIAS PT

Presentes de Piauí: 9

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFl

HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB

IBER~ FERREIRA PTB

LAIRE ROSADO PMOB

LAVOISIER MAIA PFL

MÚCIOSÁ PTB

NEY LOPES PFL

Presentes de Rio Grande do Norte: 7
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Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO AsIllO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITÃO

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 9

Pernambuco
ANDRÉ DE PAULA

ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CARLOS EDUARDO CADOCA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCl:NCIO OLIVEIRA

JoAOCOLAçO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

JOSÉ MUCIO MONTEIRO

LUIZ PIAUHYLlNO

OSVALDO COELHO

PEDRO EUGI::NIO

RICARDO FI UZA

SÉRGIO GUERRA

Presentes de Pernambuco: 21

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

HELENILDO RIBEIRO

JOSÉ THOMAZ NONÓ

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 6

PFl
PSDB
PT
PTS
PMDB
PPS
PSOS
PSOB
PFl

PFl
PMOB
PSOS
PMOB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFl
PSOB

PFl
PFl
PMD8
PFl
PSOS
PSOS

PFl
PT
PP8

PSDS

PPB

PST

PSDB
PFl
PMOB

PPS

Quarta-feira 24 19915



ll)l) 16 ()uarla-lclf<l 24 DI.\RIO IH CAM.\IC\ DOS DEl'lJlADOS ·\bril d.: 2002

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
AROLDO CEDRAZ

BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

ERALDO TINOCO

EUJACIO SIMÓES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTONIO PINTO

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 LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PSDS
PPB
PPS
PMDB
PSDS
PTB
pedoS

PFl
PMDB
PFL
PMDS
PFl
PL
PTS
PFL
PMDB

pedoB

PFl
PFL
PT
PSDS
PFL
PPB
PMDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PFL
PPB
PT
PSDB
PFL



Abril dt: 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PAULO MAGALHÃES

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 36

Minas Gerais

ANTÓNIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

CABO JÚLIO

CARLOS MELLES

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MAnOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GENÉSIO BERNARDINO

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HÉLIO COSTA

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSÉ MILITA0

LAEL VARELLA

lfNCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIAlÚCIA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MAURO LOPES

NARCIO RODRIGUES

ODElMO LEÃO

PFL
PFL
PMDB

PSDB
PFL
PT
PT

PMDB
PFL
PST
PFL
PSDB
PFL
PSDB
PSDB
PPB
PSDB

PFL
PMDB
PMDB
PT
PMDB
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PT

PTB
PFL
PSL
PPB
PMOB
PT
PM08
PL
PMDB
PSDB
PPB
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OUMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

RAFAEL GUERRA

ROBERTO BRANT

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

SARAIVA FELIPE

SÉRGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

VIRGíLIO GUIMARÃES

WAlFRIDO MARES GUIA

ZEZÉ PERRELLA

Presentes de Minas Gerais: 45

Espíríto Santo
JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECAJR

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

NILTON BAIANO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

Presentes de Espírito Santo: 8

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALMERINDA DE CARVALHO

BISPO RODRIGUES

CORNÉLlO RIBEIRO

DINO FERNANDES

DR HELENO

EDUARDO PAES

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

FRANCISCO DORNELLES

IÉDIO ROSA

JAIR BOLSONARO

JOÃO MENDES

POT
PSDB
PT
PSDB
PFL
PPB
PTB
PMDS
pedoS

PMDB
PT
PTB
PFL

PT
PTB
PFL
PPB
PTB
PPB
PPS
PMOB

PFL
PSB
PPB
PL
PL
PPB
PSOB
PFL
PPS
PT
PTS
PPB
PFL
PPB
PFL
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JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOSÉ CARLOS COUTINHO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MATTOS NASCIMENTO

MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO FEIJÚ

ROBERTO JEFFERSON

RODRIGO MAIA

RONALDO CEZAR COELHO

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 36

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ALOIZIO MERCADANTE

ALOYSIO NUNES FERREIRA

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLJNDO CHINAGLJA

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDElLJ

CORAUC\ SOBRINHO

POT
PT
PSOB

PFL
PFL
PPB
PSOS
PT
PST
PT
PSB
POT
PSB
PSOS
PTB
PFL
PSDB
PFL
PPS

PDT
PSB

PSOB
pedoS

PT
PSOB
PSOB
PT
PSDB
PSOB
PT
PTS

PSDB
PTS

PL
PPS
PFL
PFL
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CUNHA BUENO PPB

DE VELASCO PSL

DELFIM NETTO PPS

DR. EVILÁSIO PSS

DR. H~lIO POT

DUILlO PISANESCHI PTB

EMERSON KAPAZ PPS

FERNANDO ZUPPO PSOC

GILBERTO KASSAB PFL

IARA BERNARDI PT

JAIR MENEGUELlI PT

JOÃO EDUARDO DADO POT

JOÃO HERRMANN NETO PPS

JOÃO PAULO PT

JORGE TADEU MUDAlEN PMOB

JOSêAN/BAL PSDB

JOS~ ROBERTO BATOCHIO POT

JULIO SEMEGHINI PSOB

LUCIANO ZICA PT

LUIZ ANTONIO FlEURV PTS

LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT

LUIZA ERUNDINA PSB

MARCELO BARBIERI PMOB

MARCOS CINTRA PFL

MENDES THAME PSDB

MICHEL TEMER PMDB

MilTON MONTI PMOB

MOREIRA FERREIRA PFL

NELO RODOLFO PMDB

NEUTON LIMA PFL

ORLANDO FANTAZZINI PT

PAULO KOBAVASHI PSOB

PROFESSOR LUIZINHO PT

RICARDO BERZOINI PT

RICARDO IZAR PTS

ROBSON TUMA PFL

RUBENS FURLAN PPS

SALVADOR ZIMBALDI PSOB

SAMPAIO DÓRIA PSDS

TElMA DE SOUZA PT

VADÃOGOMES PPB
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VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

WAGNER SALUSTIANO

XICO GRAZIANO

ZÉ INDIO

ZULAIÉ COBRA

Presentes de São Paulo: 63

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

UNO ROSSI

MURILO DOMINGOS

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

TETÊ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

GERALDO MAGELA

JOFRAN FREJAT

MARIA ABADIA

PAULO OCTÁVIO

PEDRO CELSO

TADEU FIUPPELLI

WIGBERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 8

Goiás
ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LUIZ BITTENCOURT

NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CANEDO

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

ZÉ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 14

PL
PMDB
PPB
PSDB
PMDB

PSDB

PFL
PSDB

PTB
PPB
PSDB
PMDB

PCdeB

PT
PPB
PSDB
PFL
PT
PMDB

PPB

PCdoB

PMDB
PMOB

PSDB
PL
PSDB
PMDB

PMDB
PMDB

PSDB
PMDB
PPB

PFL

PM08
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Mato Grosso do Sul
BEN-HUR FERREIRA

DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MARÇAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSON TRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

PT

PMD8

PT

PMD8

PSD8

PTS

PPS

PMDS

.\I>nl de 2002

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASíLIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR ROSINHA

FLÀVIOARNS

GUSTAVO FRUET

IRIS SIMÓES

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUIZ CARLOS HAULY

MÁRCIO MATOS

MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOITI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RAFAEL GRECA

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 28

PFL
PSDB

PTB

PSDB

PSD8
PSDB

PP8

PT

PT

PMDB

PT8

PMDB

PTB

PPB

PSDB

PT8

PMDB

PMOB

PP8
PSDB

PL
PMD8

PT

PFL

PPB
PPS

PFL

PFL
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Santa Catarina
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

CARlITO MERSS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOllNI

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGOBIEHL

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATTI

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUVI::A

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 15

Rio Grande do Sul
AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ARY JOSE VANAZZI

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARC/S/O PERONDI

EDIR OLIVEIRA

EZIDIO PINHEIRO

FETIER JUNIOR

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JÚLIO REDECKER

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON PROENÇA

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHJ

PAULO JOSÉ GOUV~

PAULO PAIM

POMPEO DE MATTOS

TARCISIO ZIMMERMANN

TELMO KIRST

WILSON CIGNACHI

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 26

PFL

PT
PMOB

PMOB

PPB

POT
PFL

PPB
PMOB

PPB
PT
PFL

PMOB
POT
PSDS

POT

POT

PT

PPB
PMOB

PMOB
PTB

PSB
PPB
PT
PMOB

PT

PPB
PPB

PT
PMOB

PPS
PMD8

PMOB

PL

PT
POT
PT
PPB
PMDB
PSOB
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1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 447
Senhores Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. ANTONIO KANDIR, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

RORAIMA

AIrton Cascavel

Ncesle AlmeIda

Luciano Caslro

Luis ~arbosa

Robério AraúJo

Salomão Cruz

Presentes da Roraima : 6

AMAPÁ

AntonIo FeIjão

Eduardo Seabra

Evandro Mllhomttll

Fátima PBlaes

JUIGlndl1 Juarez:

P,....m- d. Amapá : 5

PARA

Anivaldo Vale

A5drub~Bentes

Babá

Efclone BarbaJho

Gerson Pares

GIO\lannl Queiml

José Pm:Jnle

JOSué Bengtson

NICIBS Ribeiro

Paulo Kocha

Raimundo Santos

Socorro Gomes

Vic PirEls Frarlf.;o

Zenaldo Coutinho

Prussnte5 de Pará : 14

AMAZONAS

Arlhuf VlrgHio

Atl\a Lins

FrancIsco Garcia

Luiz Femando

Vane!Ssa Graz710tm

Presentes de Amazonas ; 5

RONOONIA

ManntlB Raupp

Nllton Capixaba

Sérgio Carvalho

Presentes de Rondonia ; 3
ACRE

lIdefonço Cordeiro

João Tota

Nilson Mourão

Preaent&s de Acro : 3

Partido

PPS

PL

PFL

PFL

PL

PFL

PSOB

PTB

PSB

PSDB

PMDB

PSOB

PMDB

PT

PMDB

PPB

POT

PMOB

PTB

PSDB

PT

PL

PGdoB

PFL

PSDS

PSOB

PFL

PI'L

PPB

PCdoB

PMDB

PTB

PSDB

PSDB

PPB

PT

Bloco

PDT/PPS

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOD

PDT/PPS

PUPSL

PSBlPCOOB

PSB/PCDOB
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TOCANTINS

Antônio Jorge PTB

Darci Coelho PFL

Freire Júnior PMDB

João Ribeiro PFL

Osvaldo Reis PMDB

Pastor Amarildo PPB

Paulo Mourão PSDB

Presentes de Tocantins :7

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL

Costa Ferreira PFL

Eliseu Moura PPB

Gastão Vieira PMDB

João Castelo PSDB

José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB

Mauro Fecury PFL

Neiva Moreira PDr PDT/PPS

Nice Lobão PFL

Paulo Marinho PFL

Pedro Femandes PFL

Pedro Novais PMDB

Remi Trinta PL PUPSL

Roberto Rocha PSDB

Sebastião Madeira PSDB

Presentes de Maranhão : 15

CEARA.

Almeida de Jesus PL PLlPSL

Antonio Cambraia PSDB

Ariosto Holanda PSDB

Arnon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSDB

Eunício Oliveira PMDB

Inácio Arruda PCdoB PSB/PCDOB

José Pimental PT

Léo A1cãntara PSDB

Manoel Salviano PSD8

Raimundo Gomes de Matos PSDB

Rommel Feijó PSDB

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB

Presentes de Ceará : 13

PlAul
Átila Lira PSDB

B.Sá PSDB

Ciro Nogueira PFL

Gessivaldo Isaias PMDB

Heráclito Fortes PFl

Marcelo Castro PMDB
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Mussa Demes PFL

Paes Landim PFL

Themrstocles Sampaio PMDB

Wellington Dias PT

Presentes de Piauí : 10

RIO GRANDE DO NORTE

Abril <10 2002

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Laire Rosado

Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 4

PARAIBA

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leitão

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

André de Paula

Armando Monteiro

Carlos Eduardo Cadoca

Clementino Coelho

OJalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Inocêncio Oliveira

João Colaço

Joaquim Francisco

Joel De Hollanda

José Chaves

José Múcio Monteiro

Luiz Piauhylino

Osvaldo Coelho

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

Sérgio Guerra

Presentes de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Augusto Farias

Divaldo Suruagy

Helenildo Ribeiro

José Thomaz Nonõ

PMOB

PFL

PMDB

PFL

PSOB

PT

PTB

PMOB

PFL

PPB

PSDB

PSOB

PFL

PFL

PMOB

PMOB

PPS

PSB

PSB

PT

PFL

PSOB

PFL

PFL
PMOB

PSDB

PSOB

PFL

PT

PPB

PSOB

PPB
PST

PSOB

PFL

POT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB
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Olavo Calheiros

Regis Cavalcante
Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

Ivan Paixão

Jorge Alberto

José Teles

Pedro Valadares

Sérgio Reis

Tãnia Soares

Presentes de Sergipe : 8

BAHIA

Aroldo Cedraz

Benito Gama

Coriolano Sales

Eraldo Tinoco

Eujácio Simões

Francistônio Pinto

Haroldo lima

Jaime Fernandes

Jairo Carneiro

Jaques Wagner

João Almeida

Jonival Lucas Junior

José Carlos Aleluia

José Rocha

Jutahy Junior

Luiz Moreira

Nelson Pellegrino

Nilo Coelho

Paulo Braga

Paulo Magalhães

Reginaldo Germano

Roland Lavigne

Saulo Pedrosa

Waldir Pires

Waller Pinheiro

Presentes de Bahia : 25

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Aracely de Paula

Cabo Júlio

Carfos MeJles

PMOB

PPS

PSOB

PPB

PPS

PMOB

PSOB

PSB

PTB

PCdoB

PFL

PMOB

PMOB

PFL

PL

PFl

PCdoS

PFL

PFL

PT

PSDB

PMOB

PFL

PFL

PSDB

PFl

PT

PSOB

PR

PFL

PFL

PMOB

PSOB

PT

PT

PSOB

PMOB

PFL

PST

PFL

POT/PPS

POT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

PUPSL

PSB/PCOOB
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Custódio Mattos PSOB

Oanilo de Castro psoa
Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSOB

Genésio Sllrnardino PMOB

Gilmar Machado Pl

Hélio Costa PMOB

Ibrahim Abi-Ackel PPB

Joao Magno PT

José Milita0 PTS

Lael Varella PFL

Lincoln Portela PSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos lima '?MOB

Maria do Carmo Lara PT

Maria I.Úcia PMOS

Mário Assad Júnior PL

Mauro Lopes PMOB

Odelmo Leao PPB

Olimpio Pires POT

Osrnânio Pereira PSOB

Paulo Delgado PT

Pimenta da Veiga PSDB

Rafael Guerra PSOB

Roberto Brant PFl

Romel Anizio PPB

Romeu Queiroz PTB

Saraiva Felipe PMOS

Sérgio Miranda PCdoB

Silas Brasileiro PMOB

Virgílio Guimarães PT

Walfrido Mares Guia prB

Zezé Perrel\a PFL

Presentes de Minas Gerais : 38

EspíRITO SANTO

PUPSL

PL/PSl

POT/PPS

PSBIPCDOB

Abril de 2002

Feu Rosa

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Max Mauro

Nilton Baiano

Ricardo Ferraço

Presentes de Espírito Santo : 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral

Alexandre Cardoso

Almerinda de Carvalho

Arolde de Oliveira

PSOB

PT

PTB

PFL

PTB

PPB

PPS

PFL

PSB

PPB

PFL

POT/PPS

PSB/PCDOB
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Bispo Rodrigues PL PUPSL

Cornélio Ribeiro PL PUPSL

Oino Fernandes PPB

Eurico Miranda PPB

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

Francisco Dornelles PPB

lédio Rosa PFL

Itamar Serpa PSOB

Jair Bolsonaro PPB

J<>ao Mendes PFL

João Sampaio POT POT/PPS

Jorge Bitlar PT

Jorge Wilson PSDB

Luisinho PPB

Luiz Ribeiro PSOB

Luiz Sérgio PT

Miriam Reid PSB PSB/PCOOB

Miro Teixeira POT PDT/PPS

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB

Roberto Jefferson PTB

Rodrigo Maia PFL

Ronaldo Cezar Coelho PSOB

Rubem Medina PFl

Simão Sessim PPB

Vivaldo Barbosa POT PDTfPPS

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB

Presentes de Rio de Janeiro : 31

sAo PAULO

Alberto Goldman PSOB

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB

Aloysio Nunes Ferreira PSOB

André Benassi PSD8

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSOB

Antonio Kandir PSOB

Arlindo Chinaglia PT

Arnaldo Faria de Sá PTB

Arnaldo Madeira PSOB

Ary Kara PTB

Bispo Wanderval PL PUPSL

Celso Russomanno PPB

Chico Sardelli PFL

Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB

DeVeJasco PSL Pl/PSL
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Delfim Netto PPB

Dr. Evílásio PS8

Or. Hélio por
Ouílio Pisaneschi PT8

Emerson Kapaz PPS

Fernando Zuppo PSOC

Gilberto Kassab PFL

Iara Bernardi PT

Jair Meneguelli PT

Joilo Eduardo Dado POT

João Herrmann Nelo PPS

Joilo Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PM06

José Genoíno PT

José Roberto 8atochio por
Julio Semeghini PSOB

Luciano lica PT

Luiz Antonio Fleury PTB

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

luiza Erundina PSB

Marcelo Barbieri PMDB

Marcos Cintra PFL

Medeiros Pl

PS8/PCOOB

POT/PPS

POT/PPS

PDT/PPS

POT/PPS

POT/PPS

PSB/PC008

PlIPSl

Abril d~ 2002

SÃO PAULO

Mendes Thame

Michel Temer

Milton Monti

Moreira Ferreíra

Nelson Marquezelli

Neulon Lima

Paulo Kobayashi

Professor luizinho

Ricardo Berzoiní

Rícardo Izar

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Sampaio Oória

Teima de Souza

Vadão Gomes

Valdemar Costa Neto

Wagner Rossi

Wagner Salustiano

Xico Graziano

lé Indio

lulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 61

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Uno Rossi

Teté Bezerra

PSOB

PMDB

PMOB

PfL

PTB

PFl

PSOB

PT

PT

PTB

PPS

PSOB

PSOB

PT

PP8

Pl

PMOB

PPB

PSOB

PMDB

PS08

PFL

PSOB

PM08

POTlPPS

PUPSL
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Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Geraldo Magela

Jofran Frejat

Maria Abadia

Pedro Celso

Tadeu Filippelli

Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 7

GOIÁS

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Euler Morais

Geovan Freitas

Jovair Aranles

Lidia Quinan

Luiz Bitlencourt

Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL

Ben-Hur Ferreira

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Marçal Filho

Marisa Serrano

Nelson Trad

Pedro Pedressian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ

Abelardo Lupion

Airton Roveda

Dilceu Sperafico

Dr. Rosinha

Flávio Arns

Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

José Borba

José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hau/y
Márcio Matos

Max Rosenmann

Moacir Micheletlo

PSOB

PCdoB

PT

PPB

PSOB

PT

PMOS

PPB

PCdoB

PMDB

PMDB

PMDB

PSDB

PSOB

PMDB

PMOB

PMDB

PMDB

PPB

PFL

PMDB

PT

PMOB

PT

PMOB

PSOB

PTS

PPB

PFL

PTB

PPB

PT

PT

PMDB

PMDS

PMDB

PTB

PSDB
PTS

PMOB

PMDB

PSBIPCOOB

PSBIPCDOB
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Nelson Meurer PPB

Oliveira Filho PL

Osmar Serraglio PMDB

Padre Roque PT

Rafael Greca PFL

Rubens Bueno PPS

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná : 20

PUPSL

PDT/PPS

.\bríl d~ 2()()2

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Carllto Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Hugo Bíehl

Joao Matos

Leodegar Tiscoski

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Renato Vianna

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 15

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp

Ary José Vanazzi

Cezar Schirmer

Edir Oliveira

Ezidio Pinheiro

Felter Junior
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 373 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 289-C, DE 2000

(Do Poder Executivo)

Discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n°
289-B, de 2000, que acrescenta o art. 84
ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, incorporando os policiais
militares do extinto Território Federal de
Rondônia aos quadros da União.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em dis
cussão. (Pausa.)

Não havendo oradores inscritos, declaro encer
rada a discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 289-C, de 2000:

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 incluído o art. 84 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:

"Art. 84. Os integrantes da carreira policial militar
do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovada
mente se encontravam no exercício regular de suas fun
ções prestando serviços àquele ex-Território na data em
que foi transformado em Estado, bem como os policiais
militares admitidos por força de lei federal, custeados
pela União, constituirão quadro em extinção da adminis
tração federal, assegurados os direitos e vantagens a
eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título,
de diferenças remuneratórias, bem com ressarcimentos
ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à pro
mulgação dessa emenda.

Parágrafo único. Os servidores da carreira policial
militar continuarão prestando serviços ao Estado de
Rondônia na condição de cedidos, submetidos às dis
posições legais e regulamentares a que estão sujeitas
as corporações da respectiva Polícia Militar, observa
das as atribuições de função compatíveis com seu grau
hierárquico:'

Art. 2° Esta emenda constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A votação é
nominal. Solicito aos Srs. Líderes, quando da orientação
de suas bancadas, que declarem apenas "sim" ou "não".

O SR. GERMANO RIGOITO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. GERMANO RIGOITO (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
acredito que não haja resistência alguma à proposta
de emenda constitucional. Por isso, para ganharmos
tempo, por que não se declara o encaminhamento fa
vorável de todos os Líderes?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não
houver objeção alguma, considerarei aprovada a pro
posta de VExa. (Pausa.)

Dessa forma, solicito aos Srs. Líderes que a ori
entação seja "sim".

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se de votação em segundo turno. No primeiro tur
no, todos os partidos encaminharam a favor.

Portanto, peço também aos Srs. Líderes, se
guindo o Deputado Germano Rigotto, que recomen
dem o voto "sim".

O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o PT concorda com a
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estamos
apenas aguardando que o painel esteja em condi
ções de receber essa orientação.

O voto "sim" pode ser registrado como orienta
ção de todas as bancadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visar de cada

posto.
O SR. NILTON CAPIXABA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB - RO. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, este é um momento de grande im-



"O quarto ano sem Luís.
Faz hoje quatro anos que Luis Eduar

do nos deixou. E, no entanto, eu o sinto
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portância para os policiais de Rondônia. Há mais de Parabenizo todas as pessoas que participaram
dez anos eles vêm clamando por essa incorporação, da reunião, especialmente os membros da Comissão
e hoje se anuncia esta grande vitória na Câmara dos de Agricultura e Política Rural, que, independente-
Deputados. mente de partido, aprovaram o requerimento e em

Como Parlamentar de Rondônia, 2° Secretário cerca de quinze dias promoveram o evento. Mais de
desta Casa, agradeço a todos os partidos, que se po- 150 pessoas estiveram presentes à audiência e parti-
sicionaram de maneira unânime nesta votação. ciparam do debate, que teve início às 14h30min e en-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado cerrou-se às 18h.
Nihon Capixaba, cumprimento VExa., assim corno toda O Deputado Akira Otsubo, que não pertence ao
a bancada do Estado de Rondônia, pelo trabalho e em- meu partido, apresentou projeto que trata da matéria,
penho na aprovação desta matéria que, tenho certeza, e a Assembléia Legislativa de Mato Grosso do Sul o
faz justiça aos policiais militares daquele Estado. aprovou. Imediatamente, o Governador Zeca do PT,

A SRA. MARINHA RAUPP - Sr. Presidente, entendendo a importância do assunto, promulgou-o.
peço a palavra pela ordem. Tramita nesta Casa projeto de autoria do Depu-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem tado Aldo Rebelo que está sendo debatido. O autor
V Exa a palavra. também esteve presente à audiência pública.

A SRA. MARINHA RAUPP (PMDB - RO. Pela Cumprimento !odos os que participaram do evento,
ordem. Sem revisão da oradora.) _ Sr. Presidente, corno os ~mpanhelros da terra de Mato GroSSO?O ~ul,
não faço parte da Mesa da Câmara dos Deputados do Parana, da EMBRAPA e o Senador Jonas Pmhelro,
mas como Deputada em segundo mandato agradeço: que também prestou sua contribuição.
em nome do Estado de Rondônia, a todos os partidos Concluo dizendo que esta Casa terá o compro-
e aos nossos colegas Parlamentares por entenderem misso de debater e aprovar esse projeto, que promo-
que existia uma discriminação relativa aos policiais do ve a inclusão social.
ex-Território de Rondônia, ora corrigida. Muito obrigado.

Muito obrigada. O SR. JOSÉ ROCHA - Sr. Presidente, peço a
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputada palavra pela ordem.

Marinha Raupp, deixo registrado o esforço de V.Exa., O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
que luta há muitos anos pela correção dessa injustiça. V.Exa. a palavra.

Parabéns a V.Exa. O SR. JOSÉ ROCHA (PFL - BA. Pela ordem.
O SR. PASTOR AMARILDO - Sr. Presidente, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

peço a palavra pela ordem. Deputados, domingo próximo passado, dia 21 de
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem abril, a Bahia lembrou a passagem do quarto ano de

VExa a palavra. aniversário da morte do Deputado Luis Eduardo Ma-
O SR. PASTOR AMARILDO (PPB _ TO. Pela or- ~alhães. O ápice da homenage~ póstuma ocorreu no

demo Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e fmal da tarde, com a apre~en~a9ao de um concerto re-
Srs. Deputados, registro uma grande vitória obtida allzado pela Orquestra Smfo.~lca da UFBA, es!ando
pelo Governo do Estado do Tocantins. Foram assina- present~s todos os seus fa~'lIare.s e a populaçao.
dos contratos para a construção de duas usinas, San- L~ls Edu~rd?, 9ue fOI P~esldente desta Casa,
ta Isabel e São Salvador. O Estado do Tocantins pro- assumiu a Presldencla da nepubllca por duas oportu-
duzirá energia para solucionar os problemas brasilei- nldades, em virtude de vlag~ns.do PreSidente Fer-
ros em mais dois locais nando Henrique Cardoso; fOI Llder do PFL, nosso

Parabenizo o G~vernador Siqueira Campos partido; Líder do Governo nesta Casa; particip?u das
pela grande conquista para o nosso Estado. grandes refor~as que e~t~ Parlamento ~atrocmou.

Muito obrigado. Sr.. PreSidente, soll~lto a V.~xa. seja regls~rado
O SR JOÃO GRANDÃO _ S P 'd nos Anais desta Casa artigo publicado no Correio da

I . I d r. resl ente, peço Bahia, no dia 21 de abril de 2002, intitulado "O quarto
a pa avra pe a or em. . . ano sem Luís", redigido por seu pai, o ex-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Aeclo Neves) - Tem do Congresso Nacional Antonio Carlos Magalhães.
VExa a palavra.: _ Esse artigo retrata o sentimento não apenas da famí-

O SR. JOAO GRANDAO (PT - MS. Pela ordem. lia, mas de todo o povo baiano e de todo o Brasil pela
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. morte do saudoso Luis Eduardo.
D~pu!ado~, ~oje, na. Comissão.de Agricultu~a, em au- Vou ler apenas um trecho, que diz o seguinte:
dlencla publica realizada mediante requerimento de
minha autoria, discutimos a inclusão da fécula de
mandioca na farinha de trigo, para a confecção do
pão francês.



Conforme mencionei anteriormente, assina o
texto Antonio Carlos Magalhães.

OREFERESE

Antonio Carlos Magalhães

honest~ consIgo próprio e com o:;>

seu te#TIpo, mas me recordo dele.
tamb........ COlnO um grande concilI
ador. P.rtnito-,"_ r_cordar que #0/.
sobreludo~ C0n70 conciliador que
Luís Eduardo entrou para a história
......ais recente do Brasil. E o bom con
ciliador - é preciso ressaltar - niJo
pode deixar de cun-.prlr os compro
missos com os que dialoga para en
contrar o caminho comum. Sem. evi
dentemente, transIgir com princí
pios. Que 'alta ele nos 1'az nes.e 1»0
menta particularmente dl'ü::iI da con
Juntura nacional.

Luis tinha tudo. espec::lalmente
sustentação popular te apolo pluri
partidário. para chegar ao n-.a/s ele
vado cargo da República brasilei
ra e realizar um governo de con
vergência democrática. sem ódios
ne,.,., ressentimentos, se"., qualquer
estrel/smo. elrlbora 'osso ele pró
prio urna ••tre/a de prunetr/ss/R"I&
grandeza_ .

Conhecsndo-o CO,no Q conheCI.
posso gurar que ne...... contra os
Inimigos. que #.,Izmenfe não teve e ......
toda sua vida. ele autorizaria a prá
tica do spunhalaTn#!u..to traiçoeiro. que
desacredita o hon-.e", púbico Et ape
quena. aviltando o ser humano.

Não pr.tendo .-n.nosp,..za,. nl,.,
gusn-t, mss • absolutan-tent_ ""POS
sivel coteja-lo. #l1n qualquer plano,
com alguns dos candidatos A P,-esl
dl!fincla ela República, sem lhe 0'8n
der a ".,ernórla. S. os co~eJo. con$
tato, com org~/ho de pai e amigo.
,"as com a trlste.z.a de c/dadti/o. que
Luí. Eduardo era di'erenl. de ......ui
los que t.nt.1TJ ocupar espaço, sln
da que pera Isso se perrnl........ a fa
da sorte de vilanias.
•• "ClI.Br..síA e a aah,*- h4. quatro anos.
"do perc#er&rn apenas'un-. homem pú~·

Dllco que ,"srcou'época em todo. 'o
tetnpo que atuou, de.de oa prlmor
dias de sua vida. Perdemoa. ~odOM.

o jovem que _m po~co tempo areM
COS.., aos olhos da Bahia e da nação,
e que se dispunha a 'azer as gran
des n-.oói"caçóes paU«/ess e soela/a
Indispensáveis ao dssenvolvln-aenro
hartnónlco do Brasil.

Que os baianos e brasileiros o te
nham COTnO exemplo neste momen
to de dennlção de rumos. Oue .sca
lha," .'guém que po.aa criar novas
condições de vida par. o povo. es
pecialrnen~eos mais pobres, honran
do. ass'~ITJ~ sua n-»e,.,-.óris.

O tneu querido L ....ís deixou de ser
trJeu para ser u"., símbolo de quan
tos desejam ver a Bahia ... cada .dla
melhor e o Brasil independent•• .Jus
to, digno e setrJpre no caminho do
'ort81.cjrn_n~0da d_mocraci,..

ARTIGO A QUE
ORADOR

O quarto ano selTI Luís
1----- az hoje q~stro auos que

Luis Ed....ardo nos deIxou.
E. no entanto. eu o sln.to

COTnO se ainda estivesse entre nos.
Por 16S0. ele continua ,...eu interlocu
tor e ,"eu conndente. Quantas vezes
,"e ponho a "tá-Io. slnoldurado num
de seus retratos da parede de lTIeu
escritório. Quantas vezes rezo elrl
seu monumento e me sento aI'" um
dos bancos paTa relletlr. para n-»e Ins
pirarno seu exemplo. e/e que tantas
vezes se Inspirou no /TIeu. No silên
cio das lrIadrugadas. quantas vezes
dlalogalrlOs. quantas vezes nolS In
dlgnslrlos com os desvios de rUlTJos
politlcos que o. obcecados d~ p'0
der pelo poder lI'"põem ao pau•••n.
'lIgindo-nos retrocessos que. se VI
vo ./e 'asse, iamals pertnitlrl. que
acon'lec.....ITI.

EntEio. n.s.as horas de diálogo
espiritual, percebo COlho ele ,az 'al
ta ao Brasil. Delicado. mas altivo e
Intransigente n. ~'-sade seus ideais
e de seus princípios éticos. tenho
certeza c:Ie que. co," Luís Eduardo, o
Brasil nEio só teria apro'undado as
ITJsls recentes conquistas lTJaterlals,
de que ele '01 u'" dos principais _ar
tí'ices, con..o nóflo perderia os padroes
morais. multo menOI!!1l co," a veloc/
dade co," que os vem perdendo nos
dias aluais.

O governador César Borges. há
pouco. ao se r.'erlr a Luis Eduardo.
disse que ele guardava e ..... si a subs
tAncla dos grandes apóstolos. Eu
concordo. Luis tinha. de 'ato. urna
grande missão a cu.....prlr corno após
tolo social dentro de um Brasl! airJ-

~ da ,"arcado por ,"uitas aontradlçoes
e grandes Injustiças.

Ele seria, não tenho dúvidas. o
grande _pó.tolo cIaJSI tnans'o~çõe&_
para i,"pedir que as v.rlas rnolfIlatlas
- tanto as 'ialcas quanto as morais
- que epldemlzarn o país continue,:",
dia e noite. nolt• • di., a entrar. Bcln
to_mente••1rI nos.o lares e a a'ron
t.r a nO."'8 saúde ~islca e a nossa
dignidade. na maioria das vezes con
tando COtn • In_enslbllldad., quan
do não COIrl .. len/encia. de quetn tetn
o dever de combatê-Ias.

A ele. como ho......em predestina
do. e.tava reservada a dl'í..cll.missão
de devolver ao povo brasileIro a es
perança de viver nu...... país, não ape
nas sólido econo,"lcarnente que. COn-J
.-nulta dedicação e muita compet6n
ela. vl,.,ha ajudando a construir. po
rém aO ,"esmo te,"po. con501Jdado
social e lrIora/,"ente. '",'ellzm.,.,t.,
Deus o levou ant.s. .

Lembro ......ulto de meu 'Ilha, Pri
meiro corno Un"la #ígur•.h ....rn.""!8 U ....
minada que _.mpre '01. depoIS co
rno politlco inovador. solidário. com
pr_nsivo. um autêntico gentlernan,
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como se ainda estivesse entre nós. Por nos indignamos com os desvios de rumos
isso, ele continua meu interlocutor e meu políticos que os obcecados do poder pelo
confidente. Quantas vezes me ponho a poder impõem ao País, infligindo-nos retro-
fitá-lo emoldurado num de seus retratos da cessos que, se vivo ele fosse, jamais permi-
parede de meu escritório. Quantas vezes tiria que acontecessem".
rezo em seu monumento e me sento em um
dos bancos para refletir, para me inspirar no
seu exemplo, ele que tantas vezes se inspi
rou no meu. No silêncio das madrugadas,
quantas vezes dialogamos, quantas vezes
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o SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Parti
do da Frente Liberal, quero associar-me a todas
as manifestações de reverência a uma figura mar
cante neste País e inspiradora de todos nós. Quis
o destino - e ninguém o questiona - que ele não
pudesse estar presente nesta hora, quando por
certo haveria de conduzir o nosso partido e o nos
so País a uma posição de destaque no cenário
mundial.

Trata-se, sem sombra de dúvida, da maior fi
gura de nossa geração. Marcou profundamente a
vida desta Casa, do PFL e toda a política brasilei
ra, pelo tirocínio, pela capacidade de diálogo, pela
firmeza de caráter, pelo cumprimento dos acordos
feitos, pela maneira de dialogar com todas as cor
rentes, sem perder a identidade de liberal progres
sista, de social liberal.

Sem sombra de dúvida, seria a maior figura de
seu tempo e de nossa geração. O pouco tempo vivido
por S.Exa. foi suficiente para marcar profundamente
os caminhos desta Casa.

A sala da Liderança do PFL exibe seu retrato
- uma simples homenagem prestada a seu ilustre
filho. S.Exa. serve de exemplo a todos nós e nos
motiva a continuar buscando os mais sagrados in
teresses do País, que se confundem com os do
partido.

Luis Eduardo Magalhães inspira toda a nossa
geração e todo o partido. Por isso, o PFL rende-lhe as
mais justas homenagens na passagem do quarto ano
de seu desaparecimento.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, durante o tempo em que fui Prefeito da cida-

de de Angra dos Reis, uma das realizações que mais
orgulho nos trouxe foi a criação do Centro Integrado
de Atendimento à Saúde Mental.

O referido centro buscava tratar de forma ade
quada e humana os pacientes portadores de distúrbi
os mentais daquele Município. Esse pioneiro trabalho
serviu de referência para vários Municípios do Estado
do Rio de Janeiro, além de ter sido premiado nacional
e internacionalmente.

No Centro Integrado de Atendimento à Saúde
Mental foi desenvolvido o projeto De Volta para
Casa. A partir daí, pacientes internos puderam re
tornar e se integrar à sociedade de Angra dos Reis.
Tal iniciativa envolveu pacientes, familiares e ami
gos de familiares.

Com pesar, denuncio que o atual gestor do Mu
nicípio de Angra dos Reis, que assumiu a Prefeitura
com o discurso de que faria mudanças, mas manteria
as boas realizações do PT, está praticamente des
montando o pioneiro trabalho de atendimento aos do
entes mentais do Município.

Infelizmente, no que diz respeito à saúde em
Angra dos Reis, o repasse da verba do SUS ao hospi
tal tem ocorrido com atraso, circunstância que a lei
não permite, pois constitui crime, sem falar na total
falta de incentivos aos profissionais, familiares e paci
entes do Centro Integrado de Atendimento à Saúde
Mental de Angra dos Reis. Tem havido mudanças, la
mentavelmente para pior, no atendimento que visava,
única e exclusivamente, a integrar os pacientes men
tais à sociedade.

É deplorável o que ocorre com aquele trabalho
pioneiro, orgulho de todo o Município e referência
para o Estado do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

Consulto se algum Sr. Parlamentar que se en
contra em plenário ainda não votou. (Pausa.)

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi-
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dente, Sras. e Srs. Deputados, desejo manifestar
meus agradecimentos ao Ministro dos Transpor
tes, João Henrique de Almeida, pela atitude rápi
da, enérgica e competente de S.Exa., que deu iní
cio à operação emergencial realizada em Goiás
para recuperar a BR-364. As péssimas condições
da estrada foram manchetes dos principais jornais
do Estado.

Trata-se de rodovia que, no Estado, faz divisa
com Mato Grosso e Tocantins e, embora intransitável,
serve como escoadouro dos grãos produzidos em
Goiás.

o Ministro João Henrique enviará projeto de
lei a esta Casa que prevê a alocação de recursos da
ordem de quase 20 milhões de reais para melhorar
definitivamente o tráfego na BR-364 numa segunda
etapa.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
confirmar que, nas votações anteriores, votei de acor
do com a orientação do meu partido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT - SP.
PeJa ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, determinado fato
surpreendeu a comunidade de São José dos Cam
pos. Certo projeto, implantado na época em que
ocupávamos a Prefeitura do Município, previa o
transporte de crianças portadoras de necessida
des especiais às escolas da rede pública de ensi
no. O atual Prefeito cancelou tal benefício, alegan
do o seu alto custo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sras. e
Srs. Deputados, registro fato que marcou profun
damente todos os Srs. Parlamentares, sobretudo
aqueles que tiveram o privilégio de conviver com
S.Exa. quando, Parlamentar, Líder e Presidente,
inaugurou um novo tempo na Câmara dos Depu
tados.

No último domingo ocorreu o transcurso dos 4
anos de falecimento do Deputado Luis Eduardo Ma
galhães, companheiro de Parlamento, Presidente
desta Casa, cujo afastamento de nosso convívio cho
cou, pela forma violenta, abrupta e inesperada com
que partiu, não apenas seus correligionários, mas to
dos os que aprenderam a respeitá-lo e admirá-lo
como homem público, especial referência para minha
geração.

Portanto, fica o preito do Parlamentar que com
S.Exa. conviveu de perto, e sabem, tenho certeza, as
sim como tantos outros, não apenas os baianos, mas
os brasileiros, reverenciar os seus exemplos de alti
vez, seriedade, responsabilidade e sobretudo de es
pírito público.

Deixo o registro deste que, circunstancialmente,
preside a Câmara dos Deputados e que tem orgulho
de suceder ao Deputado Luis Eduardo Magalhães,
que merece a saudosa homenagem de todos aqueles
que com S.Exa. aqui conviveram.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
vai anunciar o resultado da votação:

É APROVADA, POR UNANIMIDADE, EM
SEGUNDO TURNO, A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 289, DE 2000.

O custo para a manutenção do projeto de inte
gração das crianças portadoras de necessidades es
peciais à rede escolar é exatamente o do direito aten
dido.

Registramos nosso repúdio pela decisão do
Prefeito de São José dos Campos, que retirou das
crianças portadoras de necessidades especiais o
transporte que as integrava à rede pública de edu
cação.

SIM:
NÃO:
ABSTENÇÃO:
Total:

VOTARAM:

373
00
00

373
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LISTAGEM DE VOTAÇÃO

.\bnJ de 2002

Propo~ição:PEC N° 289/2000 - SEGUNDO TURNO

tnício Votação: 2310412002 19:28

Fim Votação: 2310412002 19:43 Presidiram a Votação: Aécio Neves -19:26

Resullado da Votação
Sim 373

Tolal da Votação 373

Art. 17

Total Quorum 374

RORAIMA
AIrton Cascavel
A1ceste Almeida
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Salomão Cruz

Total Roraima. 6

AMAPÁ
Antonio Feijão
Eduardo' Seabra
Evandro Milhomen
Falima Pelaes
Jurandil Juarez

Total ~mapá : 5

PARÁ
Anlvaldo Vale
Asdrubal Bentes
Baba
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Glovanni Queiroz
José Priante
Josué Bengtson
Nicias Ribeiro
Paui'" Rocha
Raimundo Santos
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Zenaldo Coulinho

Total Para: 14

AMAZONAS
Arlhur Virgilio
ÀlliaUns
Flancisco Garcia
Luiz Fernando
Vanessa Grazziolin

Total Amazonas: 5

Orientação
PFL -Sim
PSDB-Sim
PMDB-Sim
PT· Sim
PPB-Sim
PTB-Sim
PDT/PPS - Sim
PSB/PCDOB· Sim
PUPSL-Sim
GOV.-Sim

Partido Bloco Voto

PPS PDT/PPS Sim
PI. PUPSL Sim
PFL> Sim
PFL Sim
PL PLlPSL Sim
PFL Sim

PSDB Sim
PTB Sim
PSB PSB/PCDOB Sim
PSOB Sim
PMOB Sim

PSOB Sim
PMOB Sim
PT Sim
PMOB Sim
PPB Sim
POT POT/PPS Sim
PMDB Sim
PTB Sim
PSOB Sim
PT Sim
PI PUPSL Sim
PCdoB PSB/PCDOB Sim
PFL u Sim
PSDB Sim

PSDS· Sim
PFL Sim
PFL Sim
PPB Sim
PCdoB PSB/PCDOB Sim
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RONDONIA
Marinha Raupp PMDB Sim
Nilton Capixaba PTB Sim
Sérgio Carvalho PSDB Sim

Total Rondonia: 3

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Sim
João To\a PPB Sim
Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 3

TOCANTINS
Antônio Jorge PTa Sim
Darci Coelho PFL Sim
Freire Júnior PMDB Sim
João Ribeiro PFL u Sim
Osvaldo Reis PMDB Sim
Pastor Amarildo PPB Sim
Paulo Mourão PSDE! Sim

Tota! Tocantins: 7

MARANHÃO
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Gastão Vieira PMDB Sim
João Castelo PSDB Sim

MARANHÃO
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT PDT/PPS Sim
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSOB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 15

CEARÁ
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Antonio Cambraia PSOB Sim
Ariosto Holanda PSDB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunfcio Oliveira PMDB Sim
Inácio Arruda PCdoB PSBfPCDOB Sim
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Sim
Manoel Salviano PSOB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Rommel Feijó PSOB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Total C:9ará : 13

PIAuí
Átila Lira PSDB Sim
B. Sá PSOB Sim
Ciro Nogueira PFL Sim
Gessivaldo Isaias PMOB Sim
HeráciitoJ'ortes PFL" Sim
Marcelo Castro PMDB Simo
Mussa Demes PFL Sim
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Paes Landim PFL Sim
Themistocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 10

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Carlos Alberto Rosado PFL Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim

Total Rio Grande do Norte. 4

PARAíBA
Armando Abilio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT" Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damião Feliciano PMDS Sim
Efraim Morais PFL Sim

PARAIBA
Enivaldo Ribeiro PPB." Sim
Inaldo Leitão PSDB Sim
Ricardo Rique PSD8 Sim
Wilso/Y Braga PFL Sim

Total Paraíba: 9

PERNAMBUCO
André de Paula PFL Sim
Armando Monteiro PMDB Sim
Carfos Eduardo Cadoca PMDB Sim
Clementino Coelho PPS POT/PPS Sim
Djalma Paes PSB PSB/PCDOB Sim
Eduárdo Campos PSB PSB/PCDOB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim

João Colaço PSOB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel Ob Hollanda PFL Sim

José Chaves PMDB Sim

José Múcio Monteiro PSDB Sim

Luiz Piauhylino PSDB Sim

Osvaldo Coelho PFL Sim

Pedro Eugênio PT Sim

Ricardo Fiuza PPB' Sim

Sérgio Guerra PSDB Sim

Total Pernambuco: 18

ALAGOAS
Augusto Farias ppe, Sim

:Jivaldo Suruagy PST Sim

Helenildo Ribeiro PSOB Sim

José Thomaz Nonó PFL Sim

Olavo Calheiros PMOB Sim

Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Sim
v

Tatai Alagoas: 6
SERGIPE
Augusto Franco PSOB Sim

Cleonâncio Fonseca PPB Sim

Ivan Paixão PPS PDT/PPS Sim

Jorge Alberto PMDB Sim

José Teles PSDB Sim

Pedro V<tJadares PSB PSB/PCDOB Sim

Sérqio Reis PTS Sim

Tânia Soares PCdoB PSBIPCOOB Sim

Total Sergipe: 8
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BAHIA
Aroldo Cedraz PFL Sim

Benito Gama PMDB Sim

Coriolano Sales PMDB Sim

Eraldo !inoco PFL Sim

Eujácio Simões PL PUPSL Sim

Francistônio Pinto PFL Sim

BAHIA
Haroldo Uma PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
JaQues Wagner PT Sim
Jo30 Almeida PSDB Sim
Jonival Lucas Junior PMDB Simc
José Cilnos Aleluia PFL Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto 'PT Sim
Luiz Moreira PFL Sim
Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL o Sim
Reginaldo Germano PFL <, Sim
Roland Lavigne PMDB Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim
Waldir Pires PT Sim
WalteJL Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 26

MINAS "GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Melles PFL Sim
Custódio Matlos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Genésio Bernardino PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim

Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Maria Lúcia PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires POT POT/PPS Sim
Osmânio Pereira PSOB Sim
Paulo Delgado PT Sim
Pimenta da Veiga PSOB Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Roberto Brant PFL Sim
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MINAS GERAIS
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Sérgio Miranda PCdoS PSB/PCDOB Sim
Silas Brasileiro PMDB Sim
Virgílio Guimarães PT Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim
Zez~ Perrella PFL Sim

Total Mínas Gerais: 38

EspíRITO SANTO
Feu Rosa PSOB Sim
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Max Mauro PTB Sim
Nilton Baiano PPB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim

Total Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexal")dre Cardoso PSB PSB/PCOOB Sim
Almerinda de Carvalho PPB Sim
Arolde d'e Oliveira PFL Sim
Bispo Rodngues PL PlIPSL Sim
Comélio Ribeiro PL PlIPSL Sim
Dino Fernandes PPB Sim
Euricq Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
Francisco Dornelles PPB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Itamar Serpa PSOB Sim
Jair Bolsonaro PPB Sim
João Mendes PFL' Sim
João Sampaio POT POT/PPS Sim
Jorge E1ittar PT Sim
Jorge Wilson PSOB Sim
LuisiMo PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Miriam Reid PSB PSBIPCDOB Sim
Miro reixeira POT POT/PPS Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Sim

Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim

Ronaldo Cezar CoelhO PSOB Sim

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB " Sim
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB PSB/PCOOB Sim

Total Rio de Janeiro: 31

SÁOPAULO
,':\Iberlo Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdaB PSB/PCDOB Sim
AlOysio Nunes Ferreira PSOB Sim
André BElfIassi PSDB o Sim
AnQeJa Guadagnin PT Sim
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim
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Antonio Kandir PSOB Sim
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnalc!<l Madeira PSOB Sim
AryKara PW. Sim
Bispo Wanderval PL PL/PSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PUPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim

l)

Dr. Evilásio PSB PSB/PCDOB Sim
Dr. HéUo POT POT/PPS Sim
Duilio PiSaneschi PTS", Sim
Emerson Kapaz PPS POT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
Joao Eduardo Dado PDT PDT/PPS Sim
Joao Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
Joao Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Genoino PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDTIPPS Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT .- Sim
Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PLlPSL Sim
Mend6!jl Thame PSOB Sim
Michel Temar PMDB Sim
Milton-Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton lima PFL. Sim
Paulo Kobayashi PSDB Sim
Profes5~r Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Rubens Furlan PPS POTIPPS Sim

SÃO PAULO
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSOB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB

u
Sim

Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMOB Sim
Wagner Salustiano PPB Sim
Xico Graziano PSDB Sim
Zé indio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSOB Sim

Total São Paulo: 60

MAlOGROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Uno RQssi PSOB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSOB Sim

Total Mato Grosso: 4
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DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jotran-Freiat PPB Sim
Maria Abadia PSDB Sim
Pedro Celso PT Sim
Tadeu Filippelli PMDB Sim
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7

GolAs
Aldo Arantes PCd88 PSB/PCOOB Sim

Barbosa.,Neto PMOB Sim

Euler MOl'Bis PMOB Sim
Geovan Freitas PMq!3 Sim

Jovair Arantes PSDB Sim

Lidia Quinan PSDB Sim

Luiz Billencourt PMDB Sim

Nair-Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim

Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim

Ronaldo Caiado PFL Sim

Zé Gomes da Roctla PMDB Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Ben-Hur Ferreira PT Sim

Dr. Antonio Cruz PMDB Sim

João Grandão PT Sim

Marçal F~ho PMDB Sim

Marisa Serrano PSDB Sim

Nelson Trad PT8 Sim

Píldro Pedrossian PPB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Airton Roveda PTS Sim
Dilceu$perafico PPB Sim
Dr. Rosinha PT Sim
Flávio Arns PT Sim
Gustavo Fruel PMDB Sim
Herm&s Parcianello PMDS Sim
José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTS Sim
Luiz Carlos Hauly PSI3B Sim
Márcio Matos PIB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim
Moacir Micheletto PMDB Sim
Nelson Meurer PPB Sim
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim
Padre ROQue PT Sim
Rafael Greca PFL Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paranã: 2Q

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carlito Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andnno PMOB Sim

Eni Voltolini PPB o Sim
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Feroando Coruja PDT PDT/PPS Sim
Gervásio Silva PFL Sim
Hugo Siehl PPS Sim
João Matos PMDB Sim
Leodegar Tiscoski PPS

u
Sim

Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PFI::' Sim
Renato Vianna PMDB Sim
Serafim Venzon PDT o PDT/PPS Sim
VicentG Caropreso PSDB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Airton Dipp PDT PDT/PPS Sim
Ary José Vanazzi PT Sim
Aug:.tsto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Edir Oliveira PTS Sim

\)

Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT Sim

RIO GRANDE DO SUL
Júlio R.edecker PPB Sim
Luis C"!rlos Heinze PPB' Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Proença PPS POT/PPS Sim
Osmar Terra PMDB Sim
PaufoPaim PT o Sim
Pompeo de Mattos PDT POT/PPS Sim
Tarcisio Zimmermann PT Sim
Wilson CigAachi PMDB Sim

Total'Rio Grande do Sul: 20
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Fica dis
pensada a votação da redação final da matéria, nos
termos do inciso I do § 2° do art. 195 do Regimento
Interno.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Transmito
meus cumprimentos aos Governadores de Estado, às
lideranças políticas da Oposição e da Situação, so
bretudo aos Parlamentares que trabalharam pela
aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.664, DE 2002

(Da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional)

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 1.664, de
2002, que aprova o texto do Protocolo de
Quioto à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, aberto
a assinaturas na cidade de Quioto, Ja
pão, em 14 de dezembro de 1997, por
ocasião da Terceira Conferência das Par
tes da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima. Pen
dente de pareceres das Comissões: de
Economia, Indústria, Comércio e Turis
mo; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Lembro
aos Srs. Deputados que a votação do projeto é de
enorme importância para o Brasil em razão da sua re
percussão internacional.

Esta Presidência reitera a importância para o
Parlamento brasileiro da aprovação do Protocolo, na
medida em que o Brasil exerce hoje posição de lide
rança na comunidade internacional nas questões am
bientais, tendo sido sede há dez anos da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvol
vimento, no Rio de Janeiro.

Precisamos aprovar o projeto antes da realiza
ção da Conferência Rio+10, que ocorrerá no início do
segundo semestre. Portanto, são essas as razões
que nos levaram a incluir na pauta de votações de
hoje a proposta que, espero, será aprovada por una
nimidade pelos Srs. Parlamentares.

O SR. CARLOS MOSCONI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS MOSCONI (PSDB -- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
última votação, meu voto foi "sim".

O SR. ODíuo BALBINOTII (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do par
tido.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL - RJ. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na úl
tima votação, meu voto foi "sim".

O SR. ORLANDO FANTAZZINI (pT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do par
tido.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei conforme a orientação do
partido.

A SRA. RITA CAMATA (PMDB - ES. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei conforme a orientação do par
tido.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
na votação anterior, votei conforme a orientação do
partido.

O SR. FRANCISCO GARCIA (PFL-AM. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação, votei conforme a orientação do partido.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário.

O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei conforme a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em
substituição à Comissão de Economia, Indústria, Co
mércio e Turismo, ao Sr. Deputado Corauci Sobrinho.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL - SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sra. e Srs. Deputados, na qualidade de Relator da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câ
mara dos Deputados, inicialmente cumprimento
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V.Exa, Presidente Aécio Neves, que em tão boa hora
inseriu o projeto na pauta desta sessão extraordinária

#Analisando os autos do projeto de decreto legis
lativo, encontrei manifestação da Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional muito bem fun
damentada pelo nobre Deputado Fernando Gabeira.
S.Exa. procedeu à completa avaliação do chamado
Protocolo de Kyoto, analisando todos seus artigos.
Digo a V.Exas., sem medo de errar, que esta Casa
deve subscrevê-Ia exatamente pela profundidade da
avaliação do nobre Deputado Fernando Gabeira. E o
parecer da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, subscrito pelo Presidente Aldo Re
belo, encampa toda a proposta oferecida pelo Depu
tado Fernando Gabeira.

Como parte do meu próprio relatório, transcrevo
importante trecho da Exposição de Motivos da lavra
do Ministro Celso Lafer, das Relações Exteriores, e
do Ministro Ronaldo Sardenberg, de Ciência e Tecno
logia:

"Aliado ao potencial de mobilização de
recursos, à luz do Protocolo de Kyoto e em
particular do mecanismo de desenvolvimen
to limpo, o interesse que o tema de mudan
ça do clima desperta na sociedade brasileira
aconselha o pronto início do processo de ra
tificação do Protocolo pelo Brasil, com vista
a que o respectivo instrumento seja deposi
tado junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas antes da Conferência de Johannes
burgo".

Com isso, o Brasil demonstraria - como vai de
monstrar-, inequivocamente, que pretende continuar
a exercer sua liderança nas temáticas ambientais glo
bais, a exemplo da realização da Conferência das Na
ções Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimen
to no Rio de Janeiro, em 1992.

Ademais, cumpriria o País com os preceitos
constitucionais expressos no art. 225 da Constituição
Federal, assumindo compromisso ético com as futu
ras gerações, ao comprometer-se definitivamente
com os esforços internacionais para a prevenção da
mudança do clima.

Sr. Presidente, talvez se enganem aqueles que
não entendam neste momento a importância do que
estamos votando. Quem bem chamou a atenção para
este momento foi o Deputado Fernando Gabeira, que,
como disse, nos propiciou documento com bastante
profundidade sobre o Protocolo. S.Exa. nos chama a
atenção, num dos itens do seu relatório, para recente
manifestação do Presidente dos Estados Unidos, Ge-

orge Bush, que considera tal Protocolo prejudicial à
economia norte-americana. Isto é, o Deputado Fer
nando Gabeira nos revela que os Estados Unidos
gostam de ditar normas e leis para o resto do mundo,
mas quando se trata de subscrever Protocolo de ta
manha envergadura, preferem privilegiar a si própri
os, transformando-se em uma ilha e prejudicando o
resto do planeta.

De modo que, Sr. Presidente, à luz de todos es
ses argumentos e como Relator da Comissão de Eco
nomia, aprovamos a Mensagem n° 166/2002, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo aprovado prime
iramente pelo Deputado Fernando Gabeira e, posteri
ormente, pela Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional, com subscrição do Deputado Aldo
Rebelo e de todos os Parlamentares presentes.

Portanto, Sr. Presidente, somos pela aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo n° 1.664, de 2002.

O SR. EUSEU RESENDE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SA. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ELlSEU RESENDE (PFL - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com a decisão do par
tido.

O SR. CLEUBER CARNEIRO (PFL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei de acordo com o partido.

O SA. MILTON TEMER (PT - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aprovo a
discussão sobre Kyoto e registro meu voto na votação
sobre as Polícias Militares.

O SR. ADOLFO MARINHO (PSOB - CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei a votação do partido.

O SR. MARCUS VICENTE (PPB - ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei meu partido na votação anterior.

O SA. PAULO OCTÁVIO (PFL - DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acompanhei
o PFL na última votação.

O SR. URSICINO QUEIROZ (PFL - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acom
panhei meu partido nas votações anteriores.

O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota
ções anteriores, votei de acordo com o partido.
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O SR. GIVALD~_CARIMBÃO (Bloco/PS~ - AL. Portanto.. como brasileiro que viu seu País pas-
Pela. ordem. Sem revlsao do orador.) - Sr. Presidente, sar da defensiva para tornar-se hoje elemento de or-
voteI com o partido. nas votações anteriores. gulho planetário, congratulo-me com todos os compa-

O SR. DARCISIO PERONDI (PMDB - RS. Pela nheiros que aqui estão e com o meu Brasil. E tenho
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, certeza de que posso esperar muito mais. Se con-
acompanhei o partido nas votações anteriores. quistamos tanto nesses dez anos, conquistaremos

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) _ Conce- muito mais n~s próximos. _. .
do a palavra, para oferecer parecer ao projeto, em Amanha, nossa.delegaçao vai ao Uruguai com o
substituição à Comissão de Defesa do Consumidor, ~ever de casa cur:npndo: o Protocolo de Kyoto foi rati-
Meio Ambiente e Minorias, ao Sr. Deputado Fernando flcado,com o apoIo de todos os partidos.
Gabeira. E uma honra neste momento ser brasileiro e

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT _ RJ. Para pertence~ ao Congress~ Nacional.
emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Obngado, Sr. Presidente. (Palmas.)
te, hoje é um dia excepcionalmente feliz para o Brasil, O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente, peço
dada a possibilidade de ratificarmos o Protocolo de a palavra pela ordem.
Kyoto. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

A questão do aquecimento global foi discutida V. Exa. a palavra.
pela primeira vez em nosso País na reunião de 1992, O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO.
no Rio de Janeiro. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Quando os Estados Unidos decidiram não ratifi- nas votações anteriores, acompanhei a orientação do
car o Protocolo, houve, num primeiro momento, certo PPS, prin~il?a!mente no que diz respeito à PEC relati-
pessimismo, porque se julgou que, sendo aquele país v~ ~os pohclal~ pe~encentes ao ex-Território de Ron-
responsável por 25% das emissões que provocam o dorya, agor~ InclUldos na folha de pagamento da
efeito estufa, o projeto estaria prejudicado. O resulta- União. Votei favoravelmente à matéria, juntamente
do, no entanto, foi diferente. Os países precipita- com o PPS, porqu~ fiz parte da Comissão Especial
ram-se a ratificar o Protocolo de Kyoto e hoje, com ex- que tratou da questao. •
ceção dos Estados Unidos, há concordância planetá- O SR. EXPEDITO JUNIOR (PSDB - RO. Pela
ria, o que é muito importante, visto que nessa concor- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-
dância está embutida a preocupação de financiar paí- taria de registrar meu voto nas votações de hoje nesta
ses em desenvolvimento por meio do mecanismo de Casa, já que o vôo da TAM de Rondônia para Brasília
desenvolvimento limpo. Tal mecanismo significa, na atrasou. Quero contribuir com meu voto, principalmen-
realidade, milhões e milhões de dólares voltados para te em relação à CPMF e à PEC que incorpora os polici-
projetos de seqüestro de carbono e outros que pos- ais militares do extinto Território de Rondônia à União.
sam contribuir para a manutenção da situação c1imá- Voto seguindo a orientação do meu partido, o PSDB.
tica do planeta. Agradeço a esta Casa pela coragem de reparar um

Portanto, Sr. Presidente, para mim, que comecei erro que havia co~ os policiais do nosso Estado.
a trabalhar com o tema há muitos anos; para mim, que O SR. EURIPEDES MIRANDA (Bloco/PDT -
em determinado momento, no fim da Nova República, RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
vi nosso País ser condenado em Haia e tornar-se vilão dente, meu vôo de Rondônia para Brasília atrasou.
ambiental, hoje vejo as coisas transformarem-se. O vi- Sigo a orientação do meu partido nas três votações
lão ambiental no momento são os Estados Unidos. que ocorreram na tarde de hoje.

O Brasil saiu da posição defensiva. Já não pre- A SRA. ANA CATARINA (PMDB - RN. Pela or-
senciamos mais campanhas contra nosso País no ex- demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na
terior. O Brasil passa a assumir, cada vez mais, condi- primeira votação, votei de acordo com o partido.
ção de destaque no cenário internacional quando se O SR. OSVALDO BIOLCHI (PMDB - RS. Sem
discute a questão ecológica. revisão do orador.) - Sr. Presidente, segui a orienta-

Ainda não é tudo, porque nosso País vai ser, tal- ção do partido na última votação.
vez, o mais importante na discussão ecológica mun- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Conce-
dial. Não porque um intelectual assim tenha profetiza- do a palavra para oferecer parecer ao projeto, em
do ou essa afirmação tenha saído de alguma cabeça substituição à Comissão de Constituição e Justiça e
luminosa, mas porque o Brasil é a maior potência bio- de Redação, ao Deputado Luiz Antonio Fleury.
lógica do planeta. Temos essa responsabilidade. A ri- O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP. Para
queza biológica está concentrada em nosso território emitir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
e daremos as coordenadas, junto com outros países, te, Sras. e Srs. Deputados, o projeto de decreto legis-
para que o mundo consiga solucionar essas graves lativo que aprova o texto do Protocolo de Kyoto à Con-
questões planetárias. venção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança
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do Clima, aberto a assinaturas na cidade de Kyoto, Deputado José Antonio Almeida. (Pausa.) Abre
Japão, em 14 de dezembro de 1997, por ocasião da mão da palavra.
3a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Deputado Wellington Dias. (Pausa) Abre mão da
Nações Unidas sobre Mudança de Clima, é decorrên- palavra.
cia da realização, no nosso País, da Eco 92, um dos Deputado José Roberto Batochio. (Pausa.)
eventos mais importantes deste planeta. D t d F d C . (P ) Ab -. epu a o ernan o oruJa. ausa. re mao

Sinto-me extremamente recompensado de ofe- da palavra
recer parecer em nome da Comissão de Constituição '. .
e Justiça e de Redação, num dos altos momentos Deputado Antonio Carlos Pannunzlo, autor da
desta Casa, à aprovação do texto do Protocolo de proposta.
Kyoto. .O SR. ANTO~IO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Sr. Presidente, cumprimento a delegação brasi- Presidente, abro mao da pala~ra.
leira que participou da elaboração do texto, que lan- ~ SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputa-
çou propostas extremamente importantes. Com isso, do LUIz Carlos Hauly.
mostramos que o Brasil, como bem disse o Deputado O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
Fernando Gabeira, não pode ser considerado vilão da abro mão da palavra.
emissão de gases poluentes. Ao contrário, temos que O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputa-
nos orgulhar do nosso País pelo exemplo que dá ao do Inácio Arruda.
~ssinar o Proto?olo de Kyoto, no m0':,Tlento em que pa- O SR. INÁCIO ARRUDA _ Sr. Presidente abro
Ises desenvolvidos negam-se a faze-lo. -di'mao a pa avra.

Sr. Presidente, o parecer da Comissão de Cons- ._
tituição e Justiça e de Redação é pela constitucionali- O S~. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nao Ha-
dade, juridicidade e boa técnica legislativa. v~ndo ~als Oradores Inscntos, Declaro Encerrada a

S d "d I . Ih C A Dlscussao.em UVI a a guma, e um orgu o para a ama- . . t _ ..
ra dos Deputados a aprovação deste projeto de de- Vai-Se Passar a Vo açao ?a Matena _
ereto legislativo. . .0 SR. PRESID~NTE (Wlls?':l Santos) - Estao

É o parecer Sr. Presidente. Inscntos para encaminhar a matena os Srs. Deputa-
o SR ANTONIO CARLOS PANNUNZIO _ S do~ Henriq~e Fonta~a, José Antonio Almeida, Miriam

. . r. Reld e Welhngton Dias.
PreSidente, peço a palavra pela ordem. A M . d S D d

. esa In aga se os rs. eputa os concor-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem dam em abrir mão da palavra. (Pausa.) Todos abrem

V.Exa. a palavra. mão.

O SR. ANTONIO CARL<?~ PANNUNZIO O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
(PSDB --: SP. Pela ordem..Sem revlsao ~o orado~.) - a palavra pela ordem.
Sr. PreSidente, tendo haVido a conclusao favoravel .
dos pareceres, como não poderia deixar de ser, con- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
siderando que a totalidade dos partidos nesta Casa V.Exa. a palavr~.
comunga dos mesmos princípios e certamente enca- O SR. INACIO. ~RRUDA (Bloco/PCdoB. - CE.
minhará favoravelmente, solicito a V.Exa. - e já foram Pela ordem. Sem revlsao d.o or~do~.) - Sr. PreSidente,
consultadas algumas Lideranças - que haja supres- Sras. e Srs. Deputados, e mUito Importante para o
são da etapa de discussão. Aqueles que iriam mani- Brasil, depois de os Estados Unidos, pela força, retira-
festar-se na discussão poderão fazê-lo por partido, na rem de uma das organizações mais importantes para
fase do encaminhamento da votação. a proteção do meio ambiente, a OPAQ, um brasileiro

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço que, adm~nistra!ivamente; tinha co~petência sufi?i-
a palavra pela ordem ente para Investigar tambem os amencanos, os malo-

'. . res produtores de armas químicas do mundo. Os
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem Estados Unidos são o país mais belicoso e perigoso

V.Exa. a palavr~. para a humanidade e até hoje não admitem assinar o
O SR. INACIO ARRUDA (Bloco/PCdoS - CE. Protocolo de Kyoto.

~ela ordem. Sen:' revisão do ora~or.) - ~r. Presidente, Os Srs. Relatores das várias Comissões e o De-
ISSO deve ser feito na fase de onentaçao das banca- putado Fernando Gabeira já se referiram à posição do
das. Brasil em relação a essa questão, dez anos depois da

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Consul- Conferência Mundial do Meio Ambiente, da qual tive a
to os Srs. Deputados inscritos se abrem mão da pala- felicidade de participar, naquela época como Deputa-
vra, para que possamos adiantar a votação. do Estadual e membro do Conselho Estadual do Meio

Deputado Henrique Fontana. (Pausa.) Abre Ambiente do Ceará. Somos um dos países que se en-
mão da palavra. contram em melhores condições para não só ratificar
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O projeto na Câmara dos Deputados como para bus- quistas do nosso País. A posição brasileira em rela-
car aplicá-lo. ção aos demais países serve de modelo ao mundo.

É importante citar, Sr. Presidente, que na posi- Nós, brasileiros, sentimos orgulho por contar
ção de principais poluidores estão exatamente os com o respeito internacional em diferentes assuntos,
Estados Unidos, em primeiro lugar, com 36% das sobretudo quando o mundo discute o desenvolvimen-
emissões de gases prejudiciais à atmosfera e ao pla- to sustentável, consciente de que pagaremos alto
neta, seguidos da Rússia, com 17% - os americanos preço pela poluição que causamos ao planeta.
têm mais do que o dobro do segundo colocado. O Ja- Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para la-
pão, em terceiro lugar, tem 8,5%; a Alemanha, 7,4%; mentar a posição dos Estados Unidos da América em
a Grã-Bretanha, 4,3%; o Canadá, 3,3%; a Itália, 3,1%; relação ao Embaixador José Maurício Bustani, pes-
a Polônia, 3%, e a França, 2,7%. Esses são os princi- soa corretíssima, que vinha agindo com respeito e
pais poluidores. Nem conseguimos chegar a 3%. Fe- consideração, de acordo com as normas que enten-
lizmente, não alcançamos esses índices. dia mais corretas.

Em um dos pontos fundamentais do Protocolo O Embaixador José Maurício Bustani foi perfeito
de Kyoto é cobrado dos países industrializados, os cumpridor dos seus deveres perante a missão que lhe
maiores poluidores, que favoreçam os países em de- foi concedida na ONU em relação às armas químicas
senvolvimento para que possam aplicar na busca da dos países. É lamentável que os Estados Unidos que-
energia renovável. E o nosso País tem grande poten- iram ditar posição em relação aos demais países do
cial em basicamente todas as áreas. mundo.

Às vésperas da Conferência Rio+10, a ser reali- Manifesto minha total solidariedade ao Embai-
zada em Johannesburgo, na África do Sul, é muito im- xador José Maurício Bustani, lembrando que o cum-
portante que cheguemos lá com o protocolo ratificado primento do dever é apanágio dos grandes homens.
pelo Congresso Nacional para servir de instrumento Ele pode ficar tranqüilo porque conta com a solidarie-
de pressão sobre o principal poluidor do planeta: os dade dos brasileiros.
Estados Unidos da América. Mais urna vez o Brasil mostra ao mundo sua in-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, dependência em diferentes assuntos. Não queremos
peço a palavra pela ordem. que países determinados tenham posições que pos-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem sam esmagar outros. O Embaixador José Maurício
V.Exa. a palavra. Bustani nada r:nais f:,z do que cumprir seu dever pe-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela rante as demaiS naçoes.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço Muito obrigado. _
minhas as palavras de todos que aqui se manifesta- O SR. IVAN PAIXAO - Sr. Presidente, peço a
ram, sobretudo o Relator, nobre Deputado Fernando palavra pela ordem.
Gabeira. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

Vale salientar que este Protocolo foi assinado V.Exa. a palavra
em Kyoto, em 14 de dezembro de 1997. Infelizmente, O SR. IVAN PAIXÃO (Bloco/PPS - SE. Pela or-
por pressão de alguns países mais desenvolvidos, demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
até agora não conseguimos tê-lo referendado pelo Srs. Deputados, este momento é muito importante,
Congresso Nacional. porque estamos ratificando a assinatura do Protocolo

O Deputado Inácio Arruda fixou muito bem a po- de Kyoto. A assinatura do Governo brasileiro trans-
sição quando disse que os países mais desenvolvi- cende este momento, porque sabemos que estamos
dos é que poluem o meio ambiente. Há urna preocu- contribuindo para a grande aliança internacional de
pação muito grande com o efeito estufa. Corremos o preservação do planeta no qual vivemos, para os
risco de ver elevada a temperatura de nosso planeta, tempos de hoje e para tempos futuros; portanto, para
o que causará prejuízos enormes à humanidade. nossos descendentes - netos, bisnetos etc.

Entre 2008 e 2012, os países desenvolvidos vão Anos atrás, houve a Conferência Internacional
ter de reduzir os níveis de poluição. Os Estados Uni- sobre Biodiversidade, realizada no Estado do Rio de
dos vão ter de reduzir em 8% e os países da Europa Janeiro, para onde acorreram vários líderes internaci-
em 7%. O percentual ,de poluição tem de chegar a onais. Desde aquele momento, o Governo brasileiro,
5,2% nesse período. E importante que se diga isso à época tão criticado por causa de queimadas e des-
neste momento para que o Brasil possa cobrar a re- matamentos na Amazônia, manteve-se firme na defe-
dução. sa da biodiversidade e do planeta Terra. Desde então,

Graças a Deus, o Brasil é respeitado atualmente nossa .N~ção vem avançando no cumprimento des-
nos fóruns internacionais por sua posição decisiva de ses obJetivos.
independência, de autodeterminação dos povos. Na No entanto, é lamentável que os Estados Uni-
política externa está uma das mais importantes con - dos, país que também mandou representante àquela



O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a
palavra, pela ordem, o Deputado José Roberto Bato
chio.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, hoje materializamos a adesão do Bra
sil ao Protocolo de Kyoto, homologando, mediante
esse decreto legislativo, o efetivo empenho do nosso
País no controle da emissão de gases que provocam
o global warming, o aquecimento global.

Centro das preocupações de todas as nações
civilizadas, o tema, sem dúvida alguma, habita as me
ditações e as conjecturas sobre o futuro da humani
dade de tantos quantos se preocupam e têm a res
ponsabilidade de oferecer, como legado, às futuras
gerações meio ambiente saudável que possibilite a
continuidade e o desenvolvimento da sociedade hu
mana.

Parece incrível que a democracia que prega ao
mundo lições de liberdade e compromisso com os
destinos da humanidade, construindo até mesmo pax
admínistrada e superintendída, seja uma das únicas
que se recusam a aderir ao pacto mundial.

Isso me evoca fato que ocorreu quando era Pre
sidente da Ordem dos Advogados do Brasil e partici
pava de certame nos Estados Unidos da América do
Norte, especificamente no Estado da Flórida. Trocá
vamos informações a respeito da prestação de servi
ços recíprocos no desempenho das atividades libera
is. O meu tema eram exatamente as modificações le
gislativas, para facilitar a prestação de serviços entre
as diversas nações, especificamente entre a brasilei
ra e a norte-americana.

Naquela época, vivíamos o episódio dos courei
ros que caçavam jacarés no Pantanal Mato-Grossen
se, motivo de grande revolta e de preocupação para
os ambientalistas do mundo inteiro. A medida que ex
plicava as alterações legislativas que julgava interes
santes para facilitar a troca de serviços, era freqüen
temente interrompido pelos participantes daquele
certame, que me perguntavam se no Brasil não havia
consciência sobre o meio ambiente, porque não se
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Conferência, de forma unilateral, não queira assinar América do Norte, de longe, os maiores poluidores
tratado que limita a emissão de gases poluentes, que entre todos os países.
tanto afetam o clima do planeta Terra e causam pro- Sr. Presidente, o mundo inteiro foi solidário ao
blemas à população mundial. povo norte-americano por ocasião dos atentados ter-

Portanto, parabenizo todos os que ajudaram a roristas de 11 de setembro de 2001 . Da mesma for-
construir esse Protocolo, em particular o Deputado ma, o mundo inteiro não aceita a posição egoísta do
Fernando Gabeira, que enaltece esta Casa, grande Governo norte-americano de não ratificar o Protocolo
defensor da causa ambiental. Parabenizo também o de Kyoto, que deveria ter a solidariedade de todo o
Governo brasileiro pela postura correta de, sem titu- mundo.
b~~, r~duzir as queimadas na Amazônia. Tem,os de O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para-
diminUIr o desmatamento, proteger no~sos nos .e, béns, Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Na verda-
a~ora, proteger nossa atmosfera, redUZindo a emls- de, esse é o jeito republicano de ser do atual Governo
sao de gases poluentes. norte-americano.

Parabenizo a Nação brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) -Tem a

palavra, pela ordem, o Deputado Antonio Carlos Pan
nunzio.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, inquestiona
velmente, esta é uma das sessões que ficarão na his
tória do Parlamento, porque ratifica a posição brasilei
ra num momento muito importante para a humanida
de. Países acusados de responsáveis pelo aumento
da poluição, pela destruição da camada de ozônio,
pelo efeito estufa devastador sobre as gerações futu
ras, entre eles o Brasil, estão fazendo todos os esfor
ços para sanar o problema.

Em algumas circunstâncias, esforço dessa na
tureza pode até ter impacto na escalada para o de
senvolvimento, mas, conscientes de sua responsabili
dade com as futuras gerações, tais países estão se
acertando em relação às questões ambientais, ao
aderirem ao Protocolo de Kyoto. E, mais importante
do que a mera adesão, seus Parlamentos estão ratifi
cando o tratado.

Sr. Presidente, o PSDB tem orgulho muito gran
de de recomendar a sua bancada - e os demais líde
res certamente o farão, se já não o fizeram - o voto fa
vorável à ratificação do protocolo, exatamente por
conta do nosso compromisso com as futuras gera
ções da humanidade.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo, não poderia
deixar de assinalar posição que já tive oportunidade
de assumir em reunião internacional realizada em
Estocolmo, em janeiro deste ano, promovida pela
ONG Parliamentaries For Global Action, que tratou da
posição do atual Governo dos Estados Unidos da
América do Norte, deplorável sob todos os sentidos. A
não-ratificação, pelo Congresso norte-americano, do
Protocolo de Kyoto, acontece em virtude da mudança
de posição do Poder Executivo. O Governo Bush, se
guindo orientação contrária à do Governo de Bill Clin
ton, manifestou desprezo muito grande pelas conven
ções internacionais, particularmente pelo Protocolo
de Kyoto, a despeito de serem os Estados Unidos da
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promovia o desenvolvimento sustentável, não se res- brasileiro e fazer algumas reflexões, ao encaminhar a
peitava a natureza e a fauna. posição absolutamente favorável do Partido dos Traba-

Tantas foram as indagações sobre a matança Ihadores à aprovação do decreto legislativo que chan-
dos jacarés, tal foi a insistência, que perguntei-lhes: cela a adesão do Brasil ao Protocolo de Kyoto,
"Vocês querem mesmo saber por que est~o matando Como é frágil a democracia global e como o po-
jacarés no Pantanal Mato-Grossense? E porque lá der está concentrado de maneira indevida, contra o
não tivemos o Alligator Bil!." Os presentes m!? pergun- interesse da humanidade, nas mãos de alguns pou-
taram quem era Alligator Bil!. Eu respondi: "E o primo cos governantes. O mundo corre o risco de sofrer as
do Búfalo Bill, que dizimou todos os búfalos da planí- conseqüências do aquecimento global; os países reú-
cie norte-americana. Agora, vocês querem dar lição nem-se para discutir alternativa viável para promover
de preservação do meio ambiente para nós, que te- o desenvolvimento auto-sustentável; e o Presidente
mos o direito de desenvolver nosso País e temos feito de um único país, que se considera o dono do mundo,
isso de maneira consciente, com respeito ao meio com toda a franqueza, diz que não adere ao tratado
ambiente, posto que estamos comprometidos com o porque é contrário aos interesses da sua economia.
desenvolvimento auto-sustentável?" Refiro-me aos Estados Unidos da América.

Essa é a razão pela qual a nação norte-ameri- Vejam a situação em que está o mundo. O fun-
cana, campeã na emissão de gases poluentes, recu- damentalismo economicista do Presidente nor-
sa-se a aderir ao Protocolo de Kyoto. É profundamen- te-americano e talvez do seu povo coloca em risco o
te lamentável! futuro de gerações que ainda não estão no nosso pla-

Nós, brasileiros, que não dizimamos a nossa fa- neta. Esse tipo de fundamentalismo precisa ser discu-
una como fez o primo do nosso imaginário Alligator tido e enfrentado.
Bill, o real Búfalo Bill, que temos o direito de ingressar Outro exemplo são as decisões tomadas hoje
no rol das nações desenvolvidas e de promover nos- pela Organização Mundial do Comércio. Qual é o grau
so desenvolvimento, estamos dando o grande exem- de democracia das decisões lá tomadas? Os direitos
pio de que é possível, com esforço, alcançar o desen- dos povos são respeitados?
volvimento tecnológico e industrial sem esquecer o Sr Presidente ao encaminharmos nosso voto
respeito pela natureza. favoráv~1 à ratificação do Protocolo de Kyoto pelo Bra-

E a participação do Brasil no referido pacto in- sil, queremos chamar a atenção para a importância
ternacional foi brilhante: deu-se por meio do estabele- de aprofundarmos o debate sobre mecanismos de-
cimento de cotas para a emissão de gases poluentes, mocráticos de governança global. Por exemplo: a di-
para evitar o aquecimento global com a compensação minuição da emissão de gases, prevista no Protocolo
econômica de eventual excesso por parte de qual- de Kyoto, deve ser debatida e votada num parlamento
quer país em relação a outro que não excedeu sua mundial em que os países estejam representados, de
cota. E, efetivamente, critério de se respeitar, posto acordo com sua população, por determinado número
que realiza a justiça. de Parlamentares. Todos os países devem subme-

Portanto, o Partido Democrático Trabalhista, ter-se à decisão democrática da maioria.
que tem compromisso com o desenvolvimento O mundo não suporta mais a idéia de que, de
auto-sustentável, que tem visão antropocêntrica do forma unilateral, um país que se considera o dono do
mundo, que vê o homem como o centro do sistema, mundo pode impor regras a partir de seus próprios in-
que está compenetrado dos seus compromissos com teresses, e não do nosso planeta.
as futuras gerações, encaminha o voto "sim", home- Ao ratificar o protocolo, o Brasil está ajudando a
nageando o Brasil por ter dado grande lição ao con- limitar a prepotência daquele país.
certo das nações. O SR. lUIS CARLOS HEINZE - Sr. Presidente,

O SR. JOSÉ DE ABREU - Sr. Presidente, peço peço a palavra pela ordem.
a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem V. Exa. a palavra.
V.Exa. a palavra. . O SR. lUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Pela

O SR. JOSE DE ABREU (PTN - SP. Pela or- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas nome do PPB, ratifico a posição dos demais partidos,
três votações anteriores votei "sim". que, por unanimidade, estão aprovando o relatório do

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a Deputado Fernando Gabeira.
palavra, pela ordem, o Deputado Henrique Fontana. Ficamos entristecidos com a postura contrária

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or- ao protocolo assumida pelo Presidente George Bush.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assim Há alguns meses, conversei com o Comissário de
como os Deputados que me antecederam, quero dizer Agricultura e Desenvolvimento Rural da União Euro-
que este é um momento de orgulho para o Parlamento péia, Franz Fischer, e percebi que também era contrá-
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rio. Disse que iam tomar providências, mas à sua celaria, representada pelo Ministro Celso Lafer e pelo
moda, em dissonância com o restante do mundo. nosso corpo diplomático.

Portanto, o PPB cumprimenta o Relator e os de- Por meio de processo de impeachment patroci-
mais partidos. Com isso, o Brasil demonstra a outros nado pelos Estados Unidos, foi afastado da Direção
países que é preciso adotar a mesma postura. Somos da OPAQ o brasileiro José Maurício Bustani, algo que
duramente criticados quando se trata de questões não imaginávamos que pudesse acontecer. Pare-
trabalhistas. Temos de fazer o mesmo em relação ao ceu-nos disputa de clubes: alguém pagou a conta de
Presidente Bush, ou seja, criticá-lo por adotar posição pequenos países da África e do sudeste asiático para
contrária aos interesses mundiais, para preservar a ter direito a voto, ao lado dos Estados Unidos, contra
economia norte-americana. o Embaixador Bustani.

O PPB encaminha o voto "sim". Vimos os Estados Unidos adotarem a mesma po-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Com a sição em relação aos demais países. C~o o voto de cen-

palavra, pela ordem, o Deputado Luiz Carlos Hauly. sura a Cuba. Nesse caso, o Brasil tem posição destaca-
o SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR. Pela da, contrária à dos.norte-america~. À.criaçãodo Tribu-

ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, em 5 nal Penal Internaclonal.- o Brasil.ade~u ao Tr:a~ado de
mil anos de história, somente no último século a civiliza- Roma - os Estados Unidos tambem sao contraoos.
ção humana viu a degradação do meio ambiente, pro- Reprto: na medida em que nos posicionamos eco-
vocada pela intensificação da industrialização no mun- nomicamente, oferecendo produtos e serviços ao mer-
do e, principalmente, pela emissão de gases como o cado mundial, destacando-se a música, a arte e o nos-
dióxido de carbono, que provoca o efe~o estufa. so modo de ser, vamos encontrando obstáculos pela

C h
. D t d F frente. Ternos de estar preparados para tal adversidade.

onversava a pouco com o epu a o ernan- .. .
do Gabeira, brilhante Parlamentar que atua na área e No Br~s~l, deseJamo~ d~se.n~olvlmento susten-
Relator do projeto de decreto legislativo que aprova o tado, harm~:>nlco ~ com dlstnbu~çao de renda, sem
texto do Protocolo de Kyoto. S.Exa. informou que 80% afet~r o meio ~mblente, a maravilhosa natureza con-
dos gases ernitidos são de dióxido de carbono, oriun- cedida pelo Cnador.
dos dos países mais desenvolvidos. Mais de 30% são Em nome da Liderança do Governo, parabenizo
emitidos pelos Estados Unidos, seguidos de Japão e o Presidente Fernando Henrique Cardoso, os Minis-
Europa. tros Celso Lafer e Ronaldo Mota Sardenberg, toda a

Os países em desenvolvimento _ Brasil, índia, equipe t~c~ic~ .do Ministério do ~~io A~bi.e~te e de
China - querem a regulamentação internacional para outr~s ~Inlstenos - o trabal~o f~1 interdisciplinar -: e
a emissão de gases causadores do efeito estufa. Não os c.'~nt'stas das ~ossas unIverSIdades que tambem
queremos ver nosso planeta ser totalmente degrada- partiCiparam do bnlhante trabalho.
do. Na condição de seres humanos, somos parte inte- Nós, do Congresso Nacional, estamos gratifica-
grante deste planeta e devemos respeitar a terra, o ar, dos com a ~provação do projeto, com o encaminha-
a água, a natureza. O Protocolo de Kioto é decisivo mento favoravel por parte do Governo.
nesse aspecto. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Vou

O Brasil assumiu importante liderança nas ne _ submeter a votos o Projeto de Decreto Legislativo n°
gociações, que, aliás, foram acentuadas em 1992, na 1.664, de 2002.
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio O Congresso Nacional Decreta:
Ambiente, realizada no Rio de Janeiro. Esperamos Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo de
que no dia 29 de agosto, em Johannesburgo, África, o Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas so-
Brasil esteja pronto, com o protocolo aprovado. bre Mudança do Clima.

Os Estados Unidos não o querem, não vão Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
aprová-lo, mas isso não é novidade. Na medida em Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
que começa a ter destacado crescimento e a aumen- sultar em revisão da referida Convenção, bem como
tar sua competitividade no mercado mundial, o Brasil quaisquer ajustes complementares que, nos termos
incomoda as principais nações do mundo. Recente- do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre-
mente, vimos os Estados Unidos interferirem na Ve - tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nezuela. E o nosso País teve papel de destaque na nio nacional.
defesa da democracia, com a participação do Presi- Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
dente Fernando Henrique Cardoso, da nossa Chan- da data de sua publicação.



Na qualidade de brasileiros, temos orgulho de
participar do conjunto das nações que avançaram po
liticamente e reconheceram a importância do Proto
colo de Kyoto para a humanidade. Esperamos que to
das as nações busquem sua aprovação. Este é mo
mento histórico para o Parlamento brasileiro, do qual
me orgulho de participar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputado
Fernando Ferro, esta Presidência parabeniza VExa pela
forma equilibrada com que se expressa neste plenário,
mesmo sendo Parlamentar da Oposição. Posicio
na-se de maneira veemente, mas tendo a capacidade
de reconhecer os méritos do Governo.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N° 1.664-A, DE 2002
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Os Srs. Em primeiro lugar, considero que acordos dessa
Deputados que o aprovam permaneçam como se en- natureza nos apontam o caminho para o entrelaça-
contram. (Pausa.) mento dos países e dos povos, na perspectiva da for-

Aprovado, por unanimidade. (Palmas.) mação do governo mundial.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so- Em segundo lugar, entendo que o protocolo não

bre a mesa e vou submeter a votos a seguinte é apenas um meio de proteger o meio ambiente, mas
peça política de grande significado. Nele estão conti
dos alguns elementos que afetam a economia do pla
neta e a vida dos seres humanos.

Por exemplo: temos de discutir, a partir do proto
colo que aprovamos hoje, novas alternativas de pro
dução de energia no Brasil e que tipo de agricultura
queremos. Incentivo à agricultura orgânica é outra for
ma de preservar as condições do meio ambiente. De
vemos também discutir o problema dos produtos
agroquímicos e agrotóxicos, bem como conservação
de energia, mudança de cultura e de hábitos de con
sumo. É por isso, entre outras coisas, que os Estados
Unidos não querem tocar no assunto.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um reparo. Não
se trata de pressão moral contra o povo norte-ameri
cano. Até acho que ele não foi consultado sobre o
tema. Se o Governo norte-americano tivesse postura
democrática, poderia muito bem consultar os cida
dãos, no contexto do interesse mundial. Na verdade,
prevalece a força do lobby do petróleo, cujo represen
tante é o Presidente dos Estados Unidos. E, evidente
mente, não lhe interessa fazer o debate e tomar posi
ção sobre o assunto.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo o Parla
mento brasileiro e destaco a reconhecida participa
ção do Governo na pressão moral feita aos Estados
Unidos, em escala internacional, para se enquadra
rem à nova concepção ambiental, cujos princípios
levam a humanidade a construir outro contexto de
sobrevivência.

Aprova o texto do Protocolo de Quio
to à Convenção-Quadro das Nações Uni
das sobre Mudança do Clima, aberto a
assinaturas na cidade de Quioto, Japão,
em 14 de dezembro de 1997, por ocasião
da Terceira Conferência das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o texto do Protocolo de

Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas so
bre Mudança do Clima, aberto a assinaturas na cida
de de Quioto, Japão, em 14 de dezembro de 1997,
por ocasião da Terceira Conferência das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu
dança do Clima.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re
sultar em revisão da referida Convenção, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô
nio nacional.

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

Sala das Sessões, 23 de abril de 2002. - Depu
tado Inaldo Leitão, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

Aprovada, por unanimidade.
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
aqui expressar a minha satisfação em participar des
te momento político de dimensão sem precedentes
para o Parlamento brasileiro.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem Está de parabéns a cidade de João Monlevade
VExa a palavra. e a Direção do Hospital Margarida. Com certeza, o

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem. Brasil lhes agradece por esse exemplo.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na qualida- Era o que tinha a dizer.
de de ambientalista convicto, esperei paciente e aten- O SR. CLAUDIO CAJADO - Sr. Presidente,
tamente até agora para dizer que, nesta noite, ao con- peço a palavra pela ordem.
sagrar o Protocolo de Kyoto, a Câmara dos Deputa- O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
dos toma decisão de singular importância para a hu- VExa a palavra.
manidade. Enquanto as catástrofes e as tragédias O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL- BA. Pela or-
crescem na face da Terra, e a nação que mais polui o demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na últi-
mundo amplia sua arrogância e seu potencial bélico,
entramos na luta para dar bom exemplo. ma votação nominal, votei "sim", acompanhando a

orientação da Liderança do PFL.
Também cumprimento o Deputado Fernando

Gabeira, integrante da bancada do Partido dos Traba- O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO - Sr. Presi-
Ihadores, que desempenhou destacado papel para a dente, peço a palavra pela ordem.
aprovação da matéria. O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

Aproveito a oportunidade para registrar fato de V.Ex
a

a palavra.
grande importância. A cada dia, a sociedade brasilei- O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL
ra está mais assustada com os escândalos de corrup- - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
ção na área política. Por último, acompanhamos o fla- dente, acabei de ouvir o caro colega João Magno. Sou
grante ocorrido na cidade de São Gonçalo, Rio de Ja- do Município de São Gonçalo e acredito que, para o
neiro. Brasil, ele era absolutamente desconhecido. Para

Fui Prefeito da cidade de João Monlevade, pólo VExa ter idéia, a revista Veja publicou há pouco tem-
de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Em po matéria em que o chamava de pequeno Município
virtude de minha experiência, estou convencido de do interior. São Gonçalo é a décima quarta cidade do
que é possível trabalhar nos Poderes Executivo e Le- Brasil em população; é maior do que quinze Capitais
gislativo com integridade e honestidade. E a socieda- brasileiras; possui um dos maiores bolsões de pobre-
de brasileira tem cada vez mais exigido tais valores za do nosso País; e sua renda per capita é a penúlti-
dos dirigentes e homens públicos. ma do Estado do Rio de Janeiro.

Ressalto que, em seus 50 anos de existência, o Sr. Presidente, fico até emocionado. Por incrível
Hospital Margarida, situado na cidade de João Monle- que pareça, o nosso Município está a um quilômetro
vade, mostrou do que é capaz a gestão responsável e da Ponte Rio-Niterói. Estamos, portanto, a um quilô-
honesta. Foram liberados para o hospital 120 mil rea- metro da antiga Capital da República. Fazemos divisa
is. Com os recursos, foram trocados leitos enferruja- com o Município de Niterói, Capital do nosso Estado
dos, que tinham mais de 30 anos. Como o hospital durante muitos anos. Infelizmente, São Gonçalo pas-
não contava com a estrutura necessária para atender sa por degradação generalizada.
recém-nascidos, todos eram encaminhados para A Rede Globo, numa atitude que considero ab-
Belo Horizonte, a 120 quilômetros de João MonJeva- solutamente correta, apesar do artifício de que se va-
de, envolvidos no avental das enfermeiras. Os recur- leu, ou seja, usou um dos seus repórteres como pse-
sos t~mbém foram utilizados para melhorar essa situ- udo-secretário, trouxe à tona fato que não é freqüente
ação. em nosso Município.

Na última sexta-feira, visitei a cidade de João Exerço o mandato de Deputado Federal há de-
Monlevade. Fiquei admirado com o que foi realizado zesseis anos e acompanhei a gestão dos Prefeitos de
lá. Espero que tenhamos notícias de outros exemplos São Gonçalo. Fizemos algo memorável: destinamos
dessa grandeza, que representam a boa gestão de ao Município incontáveis recursos federais e sempre
recursos públicos. As ações parecem milagrosas. contamos com o apoio do Governo Federal.
Mas é necessário dizer que não se trata de milagre e, São Gonçalo tinha, por incrível que pareça, por
sim, de realidade. Quando governantes e administra- ser Município desconhecido, a melhor rede de saúde
dores não abusam dos recursos públicos, estes po- do Estado. Construímos, ao longo de 16 anos, 40 uni-
dem se transformar em resultados concretos. Suas dades de saúde. Só havia 2 unidades, em 1987,
ações amenizam o sofrimento da sociedade, mudam quando fui ele~o. Há 3 prontos-socorros e 300 leitos
o País e dão condições de dignidade à população. em São Gonçalo. Graças a Deus foi inaugurado o
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Hospital Geral do Município. Naquela época, havia na
rede de ensino 18 mil vagas; hoje contamos com 58
mil em escolas públicas, construídas com recursos fe
derais e estaduais.

Estive com o Presidente Fernando Henrique
Cardoso há alguns anos, e S.Exa reconheceu a po
breza do Município. A cidade ainda não dispõe de cal
çamento em 90% de suas ruas. E, se não tivéssemos
apresentado projeto de despoluição da Baía de Gua
nabara, não teríamos um metro de esgoto por fazer.

Sr. Presidente, no sentido de apurar o escânda
lo em São Gonçalo, o Jornal Nacional, da Rede Glo
bo, exibiu outra vez a reportagem. A principal denún
cia é de desvio de recursos públicos federais do
FUNDEF, que deveriam ser aplicados na compra de
merenda escolar, e do SUS. Os valores desviados
chegam a 40 milhões.

Sr. Presidente, encaminho à Mesa requerimento
no sentido de que seja criada Comissão Externa para
apurar todas as denúncias de corrupção envolvendo
recursos federais. A Câmara Federal tem de criar en
tendimento no âmbito das administrações municipais.

Muito obrigado.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, assomo à tribuna para fazer dois registros. O
primeiro diz respeito a minha satisfação pela aprova
ção da PEC que prevê a incorporação aos quadros da
União de policiais militares admitidos pelo Estado de
Rondônia na época em que era território. É justiça
que demorou a ser feita. Nos demais ex-territórios, a
medida já foi tomada há muito tempo.

No passado, o ex-Ministro Bresser Pereira
disse que não havia necessidade de nos preocupar
mos com a apresentação de emenda à reforma admi
nistrativa, uma vez que ele mesmo se encarregaria de
fazer o devido enquadramento dos servidores. La
mentavelmente, esse compromisso não foi honra
do, e os policiais militares do Estado de Rondônia
estão sendo penalizados até hoje. Digo até hoje
porque a PEC será encaminhada ao Senado Fede
ral, que, respeitando os trâmites legais, deliberará
sobre a matéria no prazo de 40 a 60 dias.

Sr. Presidente, estou contente com a ratificação,
pelo Brasil, do Protocolo de Kyoto. O Estado de Ron
dônia, com 1 milhão e meio de habitantes, conta com
plano de desenvolvimento sustentável que, embora fi-

nanciado pelo Banco Mundial, não é reconhecido. Lá,
o meio ambiente é respeitado e auto-sustentável,
mas encontramos dificuldades na aprovação do Códi
go Florestal.

Rondônia não pode ficar engessada. Temos
de respeitar os que lá residem e os que para lá se
dirigiram, a convite do Governo Federal, e que es
peram que o crescimento do Estado preserve o
meio ambiente. O povo de Rondônia não deve ser
esquecido.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para
béns, Deputado Euripedes Miranda. Esta Presidên
cia reconhece a determinação com que sempre de
fendeu a incorporação aos quadros da União do
pessoal da Polícia Militar, medida justa do Governo
Fernando Henrique, até porque foi adotada anteri
ormente em Roraima e no Amapá, antigos territóri
os federais.

Rondônia tem com o meu Estado, Mato Grosso,
ligação umbilical. Rondônia foi criada em 1943, tiran
do território que pertencia ao Estado de Mato Grosso.
O Presidente Getúlio Vargas, por decreto, criou o en
tão Território Federal do Guaporé, que, em 1965, pas
sou a se chamar Território de Rondônia, em homena
gem a outro mato-grossense, Cândido Mariano da
Silva Rondon. Em 1981, elevou-se à condição de
Estado.

Então, penso que a União pagou dívida antiga à
população de Rondônia. Que a economia a ser feita
doravante seja aplicada em benefício da coletividade
rondoniense.

Parabéns a V. Exa
, à bancada de Rondônia e ao

Governo do Estado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Já tive o
privilégio de presidir várias sessões e várias vota
ções, mas, sem dúvida, esta foi a mais importante.
Agradeço ao Deputado Aécio Neves o carinho e a
atenção, possibilitando-me presidir os trabalhos des
ta tarde histórica.

A Câmara Federal, na verdade, assumiu com
promisso ético com as futuras gerações do Brasil e do
mundo, ao aprovar, hoje, o Protocolo de Kyoto.

v- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, às 10h, haverá sessão solene
em homenagem à cidade de Olinda, Patrimônio His
tórico da Humanidade.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) 
comparecem mais os srs:
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Partido
AMAPÁ
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Bloco

Badu Picanço

Presentes de Amapá : 1

RONDONIA

Agnaldo Muniz
Eurípedes Miranda
Expedito Júnior

Presentes de Rondonia : 3

CEARÁ

José Unhares

Presentes de Ceará : 1

PARAíBA

Adauto Pereira
Marcondes Gadelha

Presentes de Paraíba : 2

ALAGOAS

Givaldo Carimba0

Presentes de Alagoas : 1

BAHIA

Claudio Cajado
João Carlos Bacelar
Joao Leao
Luiz Alberto
Mário Negromonte
Ursicino Queiroz

Presentes de Bahia : 6

MINAS GERAIS

Carlos Mosconi
Cleuber Carneiro
Eliseu Resende
Joao Magalhaes

Presentes de Minas Gerais : 4

EspiRITO SANTO

Marcus Vicente

Presentes de Espírito Santo : 1

RIO DE JANEIRO

Dr. Helena
José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Milton Temer

Presentes de Rio de Janeiro : 4

SÃO PAULO

José de Abreu

Presentes de São Paulo : 1

DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio

Presentes de Distrito Federal : 1

PARANÁ

Odllio Balbinotti

Presentes de Paranã : 1

PL

PPS
POT
PSDB

PPB

PFL
PFl

PSB

PFl
PFL
PPB
PT
PPB
PFL

psoa
PFL
PFL
PMOB

PPB

PSDB
PFL
PFL
PT

PTN

PFL

PSDB

PUPSL

PDT/PPS
POT/PPS

PSB/PCDOB
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SANTA CATARINA
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João Pi=olatti

P"esent.es de Sant.a Cat.ar;'na

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes
Darcísio Perondi
Osvaldo Biolchi

Presentes de Rio Grande do Sul

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

RORAIMA

Alrnir Sã

Fr'anci~coRodr iguus

Total da Ausent..a: 2
AMAPA

Or. Benedito Dias

SérgiO BarceUos

Total de Ausent.... : 2
PARÁ

Deu~do-tn PéJntuja

Nilson Pinto

Renildo Leal

Total de Ausentes: 3
AMAZONAS

Jo~é Melo

Pauder'ney Avelino

Silas Cârnara

Total da Ausentes: 3
RONDONIA

Gonfücio Moura

Oscar Andrade

Total de Ausentos: 2
ACR.E

.José Aleksandro

Márcio Bittar

Marcos Afonso

Sérgio Barros

Zíla Be..cerra

Total de Ausentes: 5
TOCANTINS

19oí Avclino

To"tal de Ausentas: "1
MARANHÃO

Albérico Filho

Fr'anclsco Coelho

Su.-nay Filho

Total de Ausent...... : 3
CEARA

AdoJfo Ma'-iflho

Anlbal GOlnes

Mar'celo Teixeira

Moroni Torgan

Nelson atce'....

Pinheiro Landirn

Roberto Pessoa

Vicente Arruda

Total de Ausentes: 8

RIO GR.ANDE DO NORTE

Herlriquo Eduar-do Alves

Iberê Fe.....-eira

Mudo Sá

3

Partido

PPB
PFL

PPB

PFL

PFL
PSDB
PTB

PFL
PFL
PTB

PMDB
PL

PSL

PPS
PT
PSOB
PTB

PMOB

PMDB

PFL

r>FL

PSOB
PMDB
PMDB
PFL

PSOB
PMDB

PFL
PSOB

PMDB

PTB

PTB

PPB

PPB
PMDB
PMDB

Bloco

PLlPSL

PL/PSL

PDT/PPS
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Ney Lopes

Total de Ausentes: 4
PARAIBA

Domiciano Cabral

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Carlos Batata

Gonzaga Patriota

José Mendonça Bezerra

Luciano Bivar

Marcos de Jesus

Salatiel Carvalho

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 7
ALAGOAS

João Caldas

Luiz Dantas

Total de Ausentes: 2
BAHIA

Félix Mendonça

Geddel Vieira Uma

Gerson GabrieUi

Jorge Khoury

BAHIA

José Lourenço

Leur Lomanto

Pedro Irujo

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 8
MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada

Fernando Diniz

Glycon Terra Pinto

Herculano Anghinetti

Jaime Martins

Mário de Oliveira

Narcio Rodrigues

Nilmário Miranda

Ronaldo Vasconcellos

Tilden Santiago

Vittorio Medioli

Total de Ausentes: 11

ESPIRITO SANTO

Magno Malta

Rita Camata

Total de Ausentes: 2

RIO DE .JANEIRO

Alcione Athayde

Alexandre Santos

Ayrton Xerêz
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PFL

PSDB

PSDB

PSB

PFL

PSL

PL

PMDB

PPB

PL

PTB

PTB

PMDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PFL

PFL

PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PFL

PST

PSDB

PT

PL

PT

PSDB

PL

PMDB

PSB

PSDB

PFL
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PSB/PCDOB

PUPSL

PUPSL

PUPSL

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB
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Carlos Santana

Eber Silva

Eduardo Pa~s

..Jandira Feghali

Már-cio Fortes

Mattos Nascimento

Paulo FelJó

Valdeci Paiva

Total de Ausentes: 11
SÃO PAULO

Aloizlo Mercadante

José Anlbal

..José Dirceu

Larnartinc Posella

Nelo Rodolfo

SÃO PAULO

Orlando Fanta=ini

Paulo Lirna

Robson Tuma

Total de Ausentes 8
MATO GROSSO

Murilo Domingos

Osvaldo Sobrinho

Pedro Henry

Ricarte de Freitas

Total de Ausente.. 4
GOIÁS

Juquinha

Lucia Vânia

Pedro Canedo

Vilmar Rocha

Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO DO SUL

VValdernir Moka

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Affonso Carna,-go

AJex Ca.n,jani

Basilio Villani

Chico da Princesa

Iris SirnOes

José Janene

Luciano Pi.zzatto

Ricardo Barros

Santos Filho

Total de Ausentes: 9
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Alceu Collares

Beta Albuquerque

Enio Bacci

Esther Grossi

Paulo José Gouvêa

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Veda Crusius

Total de Ausentes: 9
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PT

PST

PFL

PCdoB

PSDB

PST

PSDB

PSL

PT

PSDB

PT

PMDB

PMDB

PT

PMDB

PFL

PTB

PTB

PPB
PSDB

PL

PSDB

PSDB
PJ=L

PMDB

PSDB

PSDB

PSDB

PSDB

PTB
PPB
PFL

PPB

PFL

PT

PDT

PSB

POT

PT

PL

PHS

PPB

PSOB
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PSB/PCDOB

PL/PSL

PL/PSL

PDT1PPS

PSB/PCOOB

POT/PPS

PLJPSL
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Encerro a sessão designando para amanhã, quarta-feira, dia 24, às
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

I. Recurso n 9 125, de 2001, do Sr. Milton Temer, que
recorre, nos termos do art. 218, § 3 9, do Regimento
Interno, contra a decisão da Presidência que não
acolheu a denúncia formulada contra o Presidente da
República.

11. Recurso n" 167, de 2001, do Sr. Celso
Antônio Bandeira de Mello e outros, que recorre, nos
termos do art. 218. § 3 9 do Regimento Interno, contra
o não-recebimento da denúncia por crime de
responsabilidade formulada contra o Presidente da
República.

111. Recurso n" 211. de 2002, do Sr. Inaldo
Leitão. contra a declaração de Inconstotucionalidade

do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.621, de 2002;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, pelo provimento, contra os votos dos
Deputados Coriolano Sales, Léo Alcânlara, Vicente
Arruda, Ricardo Fiuza, Sérgio Carvalho, Femando
Coruja. Renato Vianna, André Benassi, Anivaldo
Vale, Zenaldo Coutinho e Gerson Peres (Relalor:
Dep. José Roberto Batochio).

URGÊNCIA
(Art. 155 do Regimento Interno)

1
PROJETO DE LEI Nº 4.203-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projelo de Lei

n" 4.203, de 2001, que altera dispositivos do Decreto
Lei n" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relativos ao Tribunal do Júri, e dá
outras providências"; tendo parecer da Comissão de
Constiluição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
e, no mérito, pela aprovação, com emenda (Relator:
Dep. Ibrahim Abi-Ackel).

2
PROJETO DE LEI Nº 4.204-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em lurno único, do Projeto de Lei

nº 4.204, de 2001. que altera dispositivos do Decreto
Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relativos ao interrogatório do

acusado e à defesa efetiva; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Dep. Ibrahim Abi-Ackel).

3
PROJETO DE LEI Nº 4.205-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n" 4.205, de 2001, que altera dispositivos do Decreto-

Lei n" 3.689. de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relalivos à prova, e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão de

Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

a, no mérito, pela aprovação (Relator: Dop. Ibrahim
Abi-Ackel).

4
PROJETO DE LEI N9 4.206-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 4.206, de 2001, que altera dispositivos do Decreto
Lei n" 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relativos aos recursos e ações de
impugnação, e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, e, no mérito, pela aprovação (Relator:
Dep. Ibrahim Abi-Ackel).

5
PROJETO DE LEI N" 4.207-A. DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n9 4.207, de 2001, que altera dispositivos do Decreto
Lei n Q 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal. relativos à suspensão do processo,
emendatio IibelJi, mutatio Iibelfi e aos procedimentos;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
(Relator: Dep. Ibrahim Abi-Ackel).

6
PROJETO DE LEI NQ 4.208-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único. do Projelo de Lei

n" 4.208, de 2001, que altera dispositivos do Decreto
Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relativos à prisão, medidas
cautalares e liberdade, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela
aprovação, com emenda (Relator: Dep. Ibrahim Abi
Ackel).

7
PROJETO DE LEI Nº 4.209-A, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

n" 4.209, de 2001, que altera dispositivos do Decreto
Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, relativos à investigação criminal, e
dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
e, no mérito, pela aprovação, com emendas (Relator:
Dep. Ibrahlm Abi-Ackel).

8
PROJETO DE LEI N" 6.187, DE 2002

(DA SRA. ROSE DE FREITAS)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei n"

6.187. de 2002, que dispõe sobre a alteração do
prazo para que a União possa adquirir, dos Estados e
do Distrito Federal, créditos relativos à participação
governamental em royalties. participações especiais
e compensações financeiras, relativos à exploração
de petróleo, gás natural e de recursos hídricos.
Pendente de pareceres das Comissões de Minas e
Energia; de Finanças e Tributação; e de Conslituição
e Justiça e de Redação.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

11- RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO· ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:

ART. 58,§1!!
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58,§3º

combinado com ART.132,§22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI:

N° 4.802-C/94 (00 Tribunal Superior do Trabalho)
- Cria e transforma, no Quadro Permanente de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho, da Nona Região, os cargos que menciona
e dá outras providências.
DeCURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-02

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 1. 156-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática} - Aprova
o ato que outorga concessão à TVCI - TV
Comunicações Interativas Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de Sons e imagens, na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-02

N° 1.254-Af01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e lntormãtica) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio Som da Terra
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Afta
Floresta, Estado do Mato Grosso.
DECURSO: 2a SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-02

N° 1.323-A/D1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Inforll1ática)
Aprova o ato qUe outorga permissão à Fundação
Universidade de Caxias do Sul para executar serviço

de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos. na localidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 29-04-02

N° 1.481-Af01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Extrema
Comunicações FM ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Extrema, Estado de Minas Gerais.
DECURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-02

N° 1.61S-A/02 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rede Vitória Régia de
Rádio ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondonia.
DECURSO:1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-04-02

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI:
N° 2.324100 (JOÃO CALDAS) - Dispõe a
comunicação de informaçõ~s relativas a objetos
voadores não-identificados,
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

Na 3.157100 (LUCIA.NO PlZZATTO) - Dispõe sobre a
entrega de correspondências e objetos, pela empresa
concessionária de serviços de correios, aos sábados
e domingos.
DECURSO: 4@ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 4.267/01 (L1NCOLN PORTELA) - Acrescenta
disposi1iVD ao art 1D5 do Código de Trânsito
Brasileiro, estipulando novo equipamento obrigatório
para os veículos.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 4.689/01 (WIGBERTO TARTUCE)-- Dispõe sobre
o horário de tráfego dos veículos de carga nas
rodovias federais.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLT\MA SESSÃO: 25-04-02
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2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART 54
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 12

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º
combinado com ART. 132, § 22

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE ElOU
INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 2.174/99 (RONALDO VASCONCELLOS) - Institui
o Dia do Hoteleiro, nas condições que especifica.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 403/99 (ALBERTO FRAGA) - Diminui prazos
processuais para processo e julgamento de crime
praticado por e contra policial.
DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO:

INTERPOSiÇÃO DE RECURSO; ART 202, § 12 DO
RI

N° 113199 (LUCIANO BIVAR E OUTROS) - Dispõe
sobre a consulta popular, mediante o referendo de
que trata o art. 14, li, da Constituição Federal, para a
adoção temporária da pena de morte, prevísta na
alínea "a" do inciso XLVII do art. 5º.
DECURSO:4!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 298/00 (RONALDO VASCONCELLOS E
OUTROS) - Institui compensação a ser paga aos
Municípios nos casos que especifica.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

2.2 PELA INADEQUAÇAO FINANCEIRA EIOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 314195 (PAUDERNEY AVELlNO) - Cria área livre
comércio no Município de São Gabriel da Cachoeira,
Estado do Amazonas, e dá outras providências.
DECURSO: 41 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 1.280/99 (FREIRE JÚNIOR) - Institui incentivos
para doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente.
DECURSO:4!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 22 E § 32)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º

PROJETOS DE LEI:

N° 137/99 (EDINHO ARAÚJO) - Dá nova redação
aos arts. 37 e 69 da Lei nl! 6.435, de 1977, que
dispõe sobre as entidades de previdência privada.
DECURSO: 4" SESSÃO
ÚLTIMA SESSAo: 25-04-02

N° 4.011/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Regula
o tombamento dos bens culturais das empresas
incluidas no Programa Nacional de Desestatização.
DECURSO:4ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 4.058/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 12 de maio de 1943, para
dispor sobre a estabilidade do empregado portador
do vírus HIV e dá outra providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 4.924/01 (JAIR MENEGUELLI E WALTER
PINHEIRO) - Veda as dispensas imotivadas de
empregados durante o perfodo de racionamento
energético, adota medidas de proteção ao emprego e
dá outras providências.
DECURSO:4D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 4.665/94 (MAX ROSENMANN) - Estende os
efeitos da Lei nº 8.199, de 28 de junho de 1991, para
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profissionais e cooperativas credenciados até a data
que menciona.
DECURSO:4i SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 06/99 (INÁCIO ARRUDA) - Susta 05 efeitos da
Portaria nº 4.882, de 1998, do Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social relativa aos regimes
próprios de previdência social dos servidores
públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, incluldas suas autarquias e
fundações.
DECURSO:4~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 1º do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2"
(05 sessões). A seguinte proposição:

PROJETO DE LEI:

N° 6.520/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe
sobre a polftica de preços de bens e serviços
fornecidos pelo setor público, ou por este contratos.
DECURSO: 4i SESSAO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 6.438/02 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a redação do artigo 250 do Código Penal. e dá outras
providências.

I - COMISSÕES PERMANENTES

DECURSO: 4' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 25-04-02

N° 6.452/02 (EDISON ANDRINO) - Dispõe sobre a
fixação de cota mínima para provimento de cargos
em comissão, do Poder Executivo federal, por
mulheres.
DECURSO:4i SESSÃO
ÚLTINA SESSÃO: 25-04-02

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE ABRIL DE 2002

266"-feira 10:00Antonio Feijão (PSOB - AP)
10:25 Geraldo Magela (PT - DF)
10:50 Domiciano Cabral (PSDB - PB)
11 :15 Pedro Fernandes (PFL - MA)
11:40 Rubens Bueno (Bloco PPS - PR)
12:05 Feu Rosa (PSDB - ES)
12:30 Vicente Caropreso (PSDS - SC)
12:55Luiz Piauhylino (PSDS - PE)

_______Jl:.?-º~~ªrc:eloBªrbieri(PMDS - SP)
29 2a-felra 15:00 Luiz Bittencourt (PMDB - GO)

15:25Waldemir Moka (PMDB - MS)
15:50José Aleksandro (Bloco PSL· AC)
16:15João Grandão (PT· MS)
16:40Luci Choinacki (PT . SC)
17:05 Moroni Torgan (PFL - CE)
17:30 Narcio Rodrigues (PSDB - MG)
17:55José Carlos Fonseca Jr. (PFL - ES)
18:20 Saulo Pedrosa (PSD8 - SA)

3D 3"-felra 15:00Almir Sá (PPB . RR)
15:25 EIT113~$Ofl~~Paz @1Q.Cl9J'Eª-~~Pl

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLiTICA RURAL

LOCAL: Plenário 06 do Anexo 1/
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 17/02 Dos Srs. Roberto Pessoa e Inácio Arruda - que "requeremos a realização do
Seminário sobre o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Caju no Nordeste."

REQUERIMENTO N' 88/02 Do Sr. Ronaldo Caiado - qua "seja realizada reunião de audiência pública
para rediscussão dos problemas enfrentados pelo setor leiteiro nacional, principalmente no que diz
respeito à produção. distribuição e venda do leite, bem como formação de cartel. com a participação das
grandas redes de supermercado. Sugiro sejam convidados o Grupo Pão do Açúcar; Carrefour Comércio
e Indústria LIda: Walmarte Brasil LIda; Bom Preço S/A - Supermercado do Nordeste; Grupo Sonai de
Supermercados - Sonai Distribuição Brasil S/A; Angeloni Supermercados."

REQUERIMEN10 NO 89102 Do Sr. Nelson Meurer - (PL 4679f2001) - que "requeiro, nos termos do art.
255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja realizada reunião de audiência pública, no
Plenário desta Comissão. para rediscussão do Projeto de Lei nO 4.679/01, do Deputado Aldo Rebelo, que
"dispõe sobre a obrigatoriedade de adição de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa de
mandioca ou fécula de mandioca á farinha de trigo", com a presença de representante do setor do trigo."
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

Quarta-l".:ira 24 19965

PROJETO DE LEI N" 4.940101 - do Sr. Senado Federal - (PLS 13211997j - que "autoriza a criação de
Distrito Agropecuário no Municlpio de São Luiz do Anauá, no Estado de Roraima, e dá outras
providê ncias."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado João Grandão, em 03/04/2002
O Deputado João Grandão apresentou voto em separado em 10/04/2002

PROJETO DE LEI N' 5.071/01 - do Senado Federal - (PLS 133/1997) - que "autoriza a criação de
Distrito Agropecuário no Municipio de Cantá, no Estado de Roraima, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: peJa aprovação.
Vista ao Deputado João Grandão, em 03/04/2002
O Deputado João Grandão apresentou voto em separado em 10/0412002

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR /11' 232/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "contere aos
Estados e ao Distrito Federal legislar sobre questões de desapropriação para fins de reforma agrária e
dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFICO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N" 5.759/01 - do Senado Federal - (PLS 443/1999) - que "altera os arts. 18,21 e 22
da Lei 6.629, de 25 de fevereiro de 1993. que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capitulo 111, Titulo VII, da Constituição Federal, e
dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON
PARECER: pela rejeição.

c . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEr N' 4.622101 - do Sr. Mendes Ribeiro Filho - que "determina que nos programas de
reforma agrária 20% das vagas dos assentamentos, no mlnimo, sejam destinados aos filhos de
pequenos produtores residentes nos municipios em que se localizam."
RELATOR: Deputado SALOMÃO CRUZ
PARECER: pela aprovação.
Vista ao DeputadO João Grandlio, em 20/0312002

PROJETO DE LEI N° 3.003100 • do Sr. Paulo Lima - que "estabelece reserva de parcelas nos
assentamentos de reforma agrária em favor de pessoas de cor negra."
RELATOR: Deputado POMPEO DE MAnOS
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Nilson Mourão e Silas Brasileiro, em 03104/2002

PROJETO DE LEI N° 4.895/01 - do Sr. Telmo Kirst- que "veda a discriminação conlra os plantadores de
fumo na concessão de créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF)."
RELATOR: Deputado NELSON MEURER
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição da Emenda de Comissão 1 CAPR.
Vista ao Deputado João Grandilo, em 10/04/2002

O Deputado João Grandão apresentou voto em separado em 16/04/2002

PROJETO DE LEI N' 4.897101 - do Sr. Rommel Feii6 - que "dispõe sobre assentamentos rurais em
programas de reforma agrária no semi-arido."
RELATOR: Deputado SAULO PEDROSA
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Comissão 2 CAPR, com substitutivo, e pela rejecção
da Emenda de Comissão 1 CAPR, e da Emenda ao Substitutivo 1 CAPR.
Vista à Deputada Luci Choinacki, em 10104/2002
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PROJETO DE LEI N' 5331/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a exigibilidade de
aplicações em crédito rural e em financiamentos às micro e pequenas empresas.·
RELATOR: Deputado CLEONÂNCIO FONSECA
PARECER: pela aprovação deste, o da Emonda de Comissão 1 CAPR, com emenda.
Vista ao Deputado Giovanni Queiroz, em 10/04/2002

PROJETO DE LEI N" 4.415/01 - da Sra. Kátia Abreu - que "concede remissão de débito previdenciário
do período de abril de 1994 a fevereiro de 1997, em face do recolhimento com base na Lei n" 8.870, de
15 de abril de 1994. pelas agroindustrias."
RELATOR: Deputado MOACIR MICHELETTO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N" 5.211101 - do Sr. Osmar Serraglio - que "altera a Lei rP 4.504, de 30 de novembro
de 1964, dispondo sobre agrupamentos de imÓveis rurais, destinados à agricultura familiar, promovidos
pelo Poder Público."
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda de Comissão 1 CAPR.

PROJETO DE LEI N" 5.402101 - do Sr. Silas Brasileiro - que "altera a redação do art. 71 do do Decreto
lei n° 167, de 14 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre tltulos de crédito rural e dá outras
providências"·
RELATOR: Deputado THEM ISTOCLES SAMPAIO
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 25/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.058102 - da Sra. Luci Choinackl - que "dispõe sobre o cancelamento de dividas
de crédito rural por produtores que contrataram operações de custeio na safra 2001102 nos Municípios
do Sul do pais que decretaram situação de emergência em razão da ocorrência de estiagem, e d ã outras
providências. "
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ELIAS

PROJETO DE LEI N" 6.166/02 - do Sr. José Borba - que "allera a Lei n° 7.679, de 1988. que "dispõe
sobre a proibição da pesca de espécies em períodos do reprodução e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI

PROJETO DE LEI N" 6.167/02 - do SF - que "autoriza a criação do Fundo de Apoio à Cajucultura -

Funcaju, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBERTO PESSOA

PROJETO DE LEI N" 6.209/02 - do Sr. João Eduardo Dado - que "dispõe sobro a base de cálculo da
contribuição sIndical rural de empregador não organizado como empresa ou não obrigado ao ragistro do
capital social."
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA

PROJETO DE LEI N" 6.243102 - do Sr. Max Rosenmann - que "introduz a hipoteca abrangente como
modalidade de garantia real e altera a redação dos artigos 761 do Código Civil, - Lei n° 3.071 ,de 1" de
janeiro de 1916 -; 20, 30 e 59 do Decreto-lei n" 167, de 14.02.1967; 178 da Lei ri' 6.015, de 31.12.1973;
e 6°e 12 da Lei nO 8.929, de 22.081994."
RELATOR: Deputado DILCEU SPERAFlCO

PROJETO DE LEI N" 6.303/02 - do Senado Federal - (PLS 689/1999) - que "altera o arl. 25 da Lei nO
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a politica agrícola."
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATTI
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COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

LOCAL: Plenário 15 do Anexo"
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A • Audiência Pública:

Tema:
Exposição dos programas desenvolvidos pela Secretaria de Coordenação da Amazônia, atendendo ao
requerimento nO 10/02, aprovado em 3 de abril, de autoria do deputado Salomão Cruz.

Convidado:
Sra. Mary Allegretti, Secretária de Coordenação da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente.

B • Requerimentos:

REQUERIMENTO N' 15/02 Do Sr. Babá - que "solicito que sejam convidados um representante do
governo do Estado do Pará; um represntante da direção da Petrobrás; o Gerente Geralda Unidade
Belém da Petrobrás; Sr. Paulus H. Van Der Vem, e representates do Sindicato dos Petroleiros, afim de
discutir a permanência da Petrobrás na cidade de Belém."

REQUERIMENTO N° 16/02 Do Sr. Babá - que "solicita que sejam convidados o Presidente da
Eletronorte, Sr. José Antônio Muniz lopes; um representante do Movimento pelo Desenvolvimento da
Transamazônica e Xingu; o representante do Ministério Público Federal/PA, Procurador de Justiça Sr.
Felício Ponte, a Procuradora do Ministério Público Federal, (6° Cêmara dos Povos Indigenas e Minorias)
Ora. 03borah Duprat, e representantes do Movimento dos Atingidos por Barragens para discutir a
viabilidade da construção da Usina Hidroelétrica de Belo Monte."

REQUERIMENTO N° 17/02 Do Sr. Euripedes Miranda - que "requer a realiza ção de Audiência Pública,
com a presença do Sr. Carlos de Cerqueira Leite Zarur. Presidente da RADIOBRAS, para discutir a
atuação da Rádio Nacional da Amazônia na Faixa Ondas Curtas de 25 metros."

REQUERIMENTO N" 18/02 Dos Srs. Josué Bengtson e Paulo Rocha - que "requer sejam convidados o
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Presidente da Petrobrás, o Gerente Geral da Unidade de Negócios da Amazõnia - Petrobrás e
representantes dos SINDPETRO"S do Pará e do Paraná para discutir sobre a desativação daquela
Unidade e transferência para o Rio de Janeiro da coordenação das atividades inerentes à exploraçã o
petrollfera"

REQUERIMENTO NO 19102 Da Sra. Socorro Gomes - que "requer realização de seminários na região da
Amazônia para debater a ALCA."

REQUERIMENTO N' 20/02 Dos Srs. Josué Bengtson e Anivaldo Vale - que "requer realização de
Audiência Pública com a prsença dos produtores do filme "TAINÁ - UMA AVENTURA NA AMAZONIA""

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 75102 Do Sr. Pedro Canedo - que "solicita a realização de audiência pública para a
discussão do projeto de lei 4352, de 22 de março de 2001, de autoria do Deputado Jovair Arantes."

REQUERIMENTO N° 76102 Do Sr. Pedro Canedo - que ·solicita que seja convidado o Sr. Ministro das
Comunicações Juarez Quadros a participar de audiência pública para a discussão do projeto de lei 4352,
de 22 de março de 2001, de autoria do Deputado Jovair Arantes."

REQUERIMENTO N' 77102 Do Sr. Marcelo Barbieri - que "solicita a convocação de Audiência Pública
para discutir o Projeto de Lei 256/91"

REQUERIMENTO N' 78/02 Do Sr. Narcio Rodrigues - que "requer a realização de Audiência Pública
sobre Telemedicina."

REQUERIMENTO N° 79/02 Do Sr. Waller Pinheiro - que "solicita que sejam convidados o Ministro das
Comunicações, Juarez Quadros, o presidente da Anatel, Luiz Guilherme Schymura, representantes das
empresas de telefonia, para prestarem esclarecimentos sobre investimentos de recursos públicos nestas
empresas"

REQUERIMENTO NO 80/02 Do Sr. Silas Câmara - que "solicita a realiza ção de audiência pjblica tendo
como convidados os senhores Armínio Fraga, Presidente do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo,
Diretor de Política Monetária do Banco Central, Antônio Carlos Valente, Presidente Interino da Anatel
( Agência Nacional de Telecomunicações) para prestarem informaçôes a respeito de notícias quanto a
venda da Telebrás e acusações de lobby para empresas de Telefonia Celular."

REQUERIMENTO N° 81/02 Do Sr. Silas Câmara - que "solicita cópia dos documentos entregues pelos
senhores Armínio Fraga, Presidente do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, Diretor de Política
Monetária do Banco Central, à Câmara de Política Econômica, noticiado pelo jornal Correio Braziliense
em 16 de abril do corrente."

REQUERIMENTO N° 82/02 Do Sr. Waller Pinheiro - que "requer que sejam convidados o presidente do
Banco Central, Sr. Armínio Fraga, e o presidente da Anatel, Sr. Antonio Carlos Valente, a fim de
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prestarem esclarecimentos sobre negociações sigilosas realizadas entre o BC e empresas do setor
telefônico visando o aumento de tarifas."

REQUERIMENTO NO 83/02 Do Sr. Luiz Piauhylino - que "requer a realização de Audiência Pública, para
esclarecer as divergências de posições entre a ANATEL, o BANCO CENTRAL e a CÂMARA DE
POlíTICA ECON OMICA, referente à possível crise no setor de Telecomunicações."

B • Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 1.446101 • da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - (MSC 296/2001) - que "aprova com ressalvas e emendas o texto do Acordo entre
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre
Salvaguardas Tecnológicas Relacionadas à Participação dos Estados Unidos da América nos
Lançamentos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, celebrado em Brasília. em 18 de abril de
2000."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

c . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 5.808/01 - do Sr. Cesar Bandeira - que "institui o Fundo de Desenvolvimento
Social, Científico e Tecnológico do Estado do Maranhão."
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista conjunta aos Deputados Or. relia, Iris Simões, Jorge Biliar, José Rocha, Julio Semeghini e Luiz
Moreira, em 20/03/2002
O Deputado Luiz Moreira apresentou voto em separado em 10/04/2002

LOCAL: Plenário 13, Anexo 11
HORÁRIO: 11 h30min

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

TEMA: "Discussão e avaliação acerca dos padrões da TV Digital no Brasir

Convidados:

Sr. JUAREZ QUADROS DO NASCIMENTO
Ministro das Comunicações

Sr. SÉRGIO SILVA DO AMARAL
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
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Sr. CELSO LAFER
Ministro das Relações Exteriores

Sr. ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
Presidente Interino da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

Sr. CARLOS PAIVA LOPES
Presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - ABINEE

Sr, PAULO MACHADO CARVALHO NETO
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT

Sr. ROBERTO WAGNER MONTEIRO
Presidente da Associação Brasileira de Radiodifusão e Telecomunicações - ABRATEL

Sr, PAULO SAAB
Presidente da ELETROS

Sr, JOS É AUGUSTO PINTO MOREIRA
Presidente da Associação Brasileira de Telecomunicação por Assinatura - ABTA

Sr, HÉLlO GRACIOSA
Presidente da FUNDAÇÃO CPQO

Sr. JOÃO CARLOS SMD
Presidente da União Nacional de Emissoras e Redes de Televisão - UNERT

Sr. ROBERTO fRANCO
Vice-Presidente da Sociedade de Engenharia de Televisão - SET

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

LOCAL: Anexo 11, Plenário 01
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Redação Final:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.485/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 110712001) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundaçã o
Cultural e Educacional de Itajai, para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL

B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 1.060/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - (MSC 681/1999) - que "aprova o texto do Acordo de Extradição entre os Estados
Partes do MERCOSUL, concluído no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 1.446/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - (MSC 29612001) - que "aprova com ressalvas e emendas o texto do Acordo entre
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América sobre
Salvaguardas TecnoDgicas Relacionadas à Participação dos Eslados Unidos da América nos
Lançamentos a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, celebrado em Bras flia, em 18 de abril de
2000."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste.

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 3.879/93 - dos Srs. Paulo Rocha e Aloizío Mercadante - que "altera dispositivos da
Lei rf 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para ampliar o período de concessão do seguro-desemprego e
reduzir o tempo de exercício de atividade necessário para obtê-lo." (Apensados: PL 182/1999, PL
656/1995, PL 1004/1995. PL 1041/1999, PL 1136/1999, PL 1445/1996, PL 2017/1996, PL 2094/1996, PL
2287/1996, PL 2406/1996, PL 2502/1996, PL 2681/2000, PL 2688/2000, PL 2732/2000, PL 3132/2000,
PL 3550/2000, PL 3941/1997, PL 4488/1998 e PL 4900/2001)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela inconstitucionalidade do PL-182/1999, do PL-1004/1995, do PL-1041/1999, do PL
1136/1999, do PL-1445/1996, do PL-2017/1996, do PL-2502/1996, do PL-2688/2000, do PL-4488/1998,
e do PL-4900/2001, apensados, pela inconstitucionalidade e injuridicidade do PL-656/1995, apensado,
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com emenda substitutiva, do PL
209411996,com emenda substitutiva, do PL-228711996, com emendas, do PL-2406/1996, com emenda
substitutiva, do PL-2681/2000, com emenda supressiva, do PL-2732/2000, do PL-3132/2000. e do PL
394111997, com emendas. e pela injuridicidade do PL-3550/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.859/97 - CARLOS APOLlNARIO - que "dispõe sobre norma geral de organização
que torna obrigatória a avaliação psicológica periódica dos integrantes das policias e corpos de
bombeiros militares."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENO INO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N° 84/99 - do Sr. Luiz Piauhylino - que "dispõe sobre os crimes cometidos na área de
informática, suas penalidades e dá outras providências." (Apensados: PL 2557/2000 (Apensado: PL
2558/2000) e PL 3796/2000)
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito. pela aprovação
deste, nos termos do substitutivo, e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no
mérito, pela rejeição do PL-2557/2000, do PL-2558/2000, e do PL-3796/2000, apensados.

PROJETO DE LEI ~ 3.182/00 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "altera a Lei rf 8.429, de 2 de junho de
1992, sobre sanções aplicáveis aos Agentes Públicos." (Apensado: PL 4655/2001)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa ecnica legislativa deste e do apensado, nos
lermos do substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.199/00 - do Poder Executivo - (MSC 781/2000) - que "eMENDA DO SENADO
FEDERAL AO PROJETO DE LEI N° 3.199-B, DE 2000, que "acrescenta inciso ao § 50 do art. 178 da Lei
nO 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil, e parágrafo único ao art. 280 da Le; nO 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil" ...
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

URGÊNCIA ART. 64 Cf

PROJETO DE LEI N° 4.433/01 - do Poder Executivo - (MSC 297/2001) - que "allera o art. 339 do
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Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, \10 mérito, pela aprovação

URGí:NCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N' 82/99 - do Sr. Paulo Feijó - que "dispõe sobre a criação do
Fundo de Recuperação Econômica das Regiões Norte, Noroeste e Centro-Oeste do Estado do Rio de
Janeiro e da outras providências."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N' 2.656/00 - do Sr. Fernando Coruja - que "acrescenta inciso ao ar\. 11 da Lei nO
9.504, de 3D de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições." (Apensado: PL 2657/2000)
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: Parecer do relator pela constitucionalidade. juridicidade. técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste, com emenda e pela injuridicidade do apensado.
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Oliveira Filho, em 16/04/2002

PROJETO DE LEI N' 3.831/00 - do Sr. Rafael Greca - que "estabelece prazo para julgamento, pelo
Tribunais competenles, das contas dos administradores públicos e d á outras providências."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela inconstitucionalidade

PROJETO DE LEI N' 3.843/00 - do Sr. Coriolano Sales - que "propõe invers ão do ônus da prova no
alistamento eleitoral." (Apensado: PL 5255/2001)
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e écnica legislativa, a, no nérito, pela aprovação
deste, e do PL-5255/2001, apensado, com substitutivo

PROJETO DE LEI N" 3.952/DO - do Sr. Virgilio Guimarães - (PL 1352/2000) - que "acrescenta parágrafo
ao artigo 7° da Lei nO 9.096, de 19 de setembro de 1995."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a, no mérito, pela aprovaçao
deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.953/00 - do Sr. Virgílio Guimarães - que "modifica o artigo 105 da Lei na 4.737,
de 15 de julho de 1965-"
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidada a ecnica legislativa, a, no mérito, pela rejeição, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.959/00 - do Sr. Virgilio Guimarães - que "altera redação do parágrafo 'Jf' do artigo
59 da Lei nO 9.504, de 30 de setembro de 1997."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.1 01/01 - do Sr. Neuton Lima - que "acrescenta à Lei nO 9.504, de 30 de setembro
de 1997, o § 5°, ao art. 2°, e o § 3°, ao art. 3°, para determinar que, no caso de falecimento, ou renúncia,
antes da diplomação ou da posse, de candidatos eleitos para os cargos de Presidente da República,
Governador ou Prefeito, assumirá o cargo o respectivo více com eles registrados."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 51199 - do Sr. Luiz Antonio FIeury - que "institui a pena
de privação perpétua da liberdade, com trabalho obrigatõrio,"
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER: pela inadmissibilidade.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 09/04/2002

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 176/99 - do Sr. Gilberto Kassab - que "dá nova
redação ao inciso XLIII do art. se da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado I ÉDIO ROSA
PARECER: pela admissibilidade, com substitutivo.
Vista ao Deputado (naldo Leitão, em 16/04/2002

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 345/01 - do Sr. Aloizio Mercadante - que "acrescenta
novo inciso ao art. 49 e dá nova redação ao inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado WILSON SANTOS
PARECER: pela admissibilidade.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 379/01 - do Sr. Ney Lopes - que "altera o "caput" do
art. 29-A da Constituição Federal."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela admissibilidade.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 376/97 - do Sr. Fernando Gabeira - que "dispõe sobre a
realização de plebiscito para a criação do Território Federal de Fernando de Noronha e di outras
providências." (Apensado: PDC 377/1997)
RELATOR: Deputado LUCIANO BIVAR
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade, e, no rmrito, pela rejeição deste, e do POC
377/1997. apensado.
Vista ao Oeputado Fernando Coruja, em 03/04/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 463/00 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "estabelece
consulta plebiscitaria sobre temas de relevante interesse nacional." (Apensado: PDC 4(112000)
RELATORA: Deputada ZUlAI~ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com emendas, e, no mérito,
pela rejeição deste e do POC-467/2000, apensado.
Vista ao Deputado Aldir Cabral, em 04/04/2002
O Deputado Aldir Cabral apresentou voto em separado em 11/04/2002

PROJETO DE LEI N" 101/99 - da Sra. Maria Elvira - que "disp õe sobre a exploração sexual infanto
juvenil, acrescentando parágrafos aos arts. 228 e 229 do Decreto-Lei rt' 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Pena!." (Apensado: PL 1983/1999)
RELATOR: Deputado MARCOS ROLlM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa a:nica legislativa, e, no mérito, pela rejeição
deste e do pl-1983, apensado.
Vista conjunta aos Deputados Aldir Cabral, Bispo Rodrigues e lédio Rosa, em 21/11/2001
Os Deputados Aldir Cabral e lédio Rosa apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 714/99 - do Sr. Geddel Vieira Lima - que "altera a redação dos arts. 91 e 93 da Lei
nO 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal, e dispõe sobre a privatização das Colônias
Agrícolas, Industriais e das Casas de Albergado." (Apensado: PL 2003/1999)
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RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeÇão
deste, e do PL-200311999, apensado.
Vista ao Deputado Osmar Serraglio, em 04/04/2002
Os Deputados Freire Júnior e Osmar Serraglio apresentaram votos em separado em 02/04/2002

PROJETO DE LEI N° 2.505/00 - do Sr. Lincoln Porteia - que "determina que o material apreendido pela
Policia Federal, fruto de contrabando e que possa vir a ser usado no combate ao crime, deverá ser
repassado às Secretarias de Segurança Pública Estaduais e à Polícia Federal."
RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, e do Substitutivo da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Vista ao Deputado Nelson Trad, em 13/0312002
Os Deputados Nelson Trad e Aldir Cabral apresentaram votos em separado

PROJETO DE LEI N° 2.625100 - do Se. José Carlos Coutinho - que "acrescenta parágrafos ao art. 132 do
Decreto Lei nO 2.848 de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal"
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e m á técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 2.790/00 - do Sr. José Genoíno - que "dispõe sobre a perda de mandato de
deputado e de senador, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: Parecer do relator pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI NO 3.501/00 - do Sr. Marçal Filho - que "acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei nO
9.504, de 30 de setembro de 1997, determinando que os debates entre candidatos somente podem ser
transmitidos ao vivo pela televisão."
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 4.160/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "tipifica a utilização de dispositivo anti
radar."
RELATOR; Depulado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, peja aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.543/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a proteção e defesa da
dignidade da pessoa humana."
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade, a, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 4.863/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dá nova redação ao § 5° do Art. 155 do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal."
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, jundicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

c -Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões:

URGÊNCIA ART. 223 Cf

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 633/00 - da Comissao de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (MSC 640/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Dias Coelho a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Dias Coelho - Morro do Chapéu, Estado da Bahia."
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RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridícldade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.031/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 494/2000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
do Desenvolvimento Social de Igaporã a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de
Igaporã, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.121/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 468/2000) - que "aprova o ato que outorga permissão à RBN - Rede
Brasil Norte de Comunicação Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, na localidade de Dianópolis, Estado do Tocantins,"
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.172/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 300/2000) - que "aprova o ato que declara a perempção da
permissão outorgada à Rádio Vale do Jiquiriçá Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda local, na cidade de Jiquiriçá, Estado da Bahia,"
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.305101 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 761/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Cultural e Comunitária Danúzia Danielle a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Escada, Estado de Pernambuco."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.317/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 80412001) - que "aprova o ato que autoriza a ASBOM - Ação Social
"Benedita Barbosa dos Santos" de Bom Jesus - PI (Associação de Radiodifusão Comunitária 
ARCOM/RCBJ - Rádio Comunitária Bom Jesus FM - Bom Jesus/PI, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Bom Jesus, Estado do Piaui,"
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.327101 - da Comiss ão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 900/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Itagibá a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itagibã, Estado da Bahia,"
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.365/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 563/2000) - que "aprova o ato que autoriza a ABCI - Associação
Beneficente e Cultural Comunitário de Inhambupe a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusáo comunitária na cidade de Inhambupe, Estado da Bahia,"
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.374/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 766/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Sagrado
Coração de Jesus a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Nova Esperança, Estado do Paraná."
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.377/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 797/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Cultural Portal da Serra a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bom Retiro, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.385/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 836/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Cultural Amigos de Taquarana a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taquarana, Estado de Alagoas."
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade. juridícidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.389/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 947/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Nossa Senhora da Conceição a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Tabocas do Brejo Velho. Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.422/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 838/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação de Frutal a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Frutal, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.434/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 985/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Cultural de Outo Verde a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ouro Verde, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.450/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 324/2000) - que "aprova o ato que renova concessão outorgada à
Rádio Rural de Concórdia Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Concórdia, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.469/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 95312001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão Cultural e Educativa, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.473/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática· (TVR 97512001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro Rosário, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Nazareno, Estado do Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.474101 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 976/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos
da Cultura do Brejo das Almas. a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade. serviço
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de radiodifusão comunitária, na cidade de Francisco Sá, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.484/01 • da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 711/2001) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora São Joaquim Ltda., para explorar serviço de radiodifusãO sonora em onda rrédia, na
cidade de São Joaquim, Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.498/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 789/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultural São
Sebastião, a executar. pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coimbra, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.499/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (NR 802/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Quintal do Samba, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Viçosa. Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.501/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 879/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Prestadora
de Serviços à Comunidade Ibiaense - ASPIA, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Ibiá, Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 1.506/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 960/2001) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de São João D'Aliança. a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de São João D'Aliança, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.519/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 110812001) - que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Rádio Educativa de lporá - FUNREI, para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Iporã, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.526/01 - da Comiss ão de Ciência e Tecnologia.
Comunicação e Informática - (TVR 136/2000) - que "aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Sociedade Emissora Radiovox Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Muritiba, Estado da Bahia."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.528/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 385/2000) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Paranaiba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.



DL\RIO D\ ('\M.\RA DOS DFPlll.\I>OS Abril d~ 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1,549/01 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 54612000) - que "aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Cultural e Ecológica Rio dos Bois, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Anicuns, Estado de Goiás,"
RELATOR: Deputado VILMAR ROCH/\
PARECER: pela constitucionalidade, juridícidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.597/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 124012001) - que "aprova o ato que autoriza a Rldio Comunitária
Cruz das Armas FM a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba,"
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.604/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1046/2001) - que "aprova o ato que outorga permissão à Rede Fortal
de Comunicações Uda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Pedra Branca, Estado do Ceará."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.614/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1123/2001) - que "aprova o ato que outorga permiss ão à Empresa de
Comunicação Internacional LIda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itajaí. Estado de Santa Catarina."
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.659/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1534/2001) - Que "aprova o ato que autoriza a Associa ção de Rádio
Comunitária de Vitória do Jari a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, servi ço
de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá."
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.660/02 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática - (TVR 1555/2002) - que "aprova o ato que outorga concessão à Fundação
FUNDESUL para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade Porto Seguro, Estado Bahia.·
RELATOR: Deputado RENATO VIANNA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicídade e técnica legislativa.

o . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comiss Õ9S • Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 2.771/00 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "acrescenta artigo à Lei rf 9.504, de 30
de setembro de 1997, dispondo sobre a obrigatoriedade de registro dos programas de governo dos
candidatos às eleições majoritárias."
RELATOR: Deputado BISPO RODRIGUES
PARECER: pela inconstitucionalidade deste.

PROJETO DE LEI N" 5.912/01 - do Senado Federal - (PLS 188/2001) - que "assegura a instalação de
Municfpios criados por Lei Estadual."
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER
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PARECER: pela constitucionalidade, e, no mérito, pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.504(96 - EDSON EZEQUIEL - que "possibilita, ã população carente, a utilização
do exame de pareamento cromossômico (ADN), em casos de investigação de paternidade e dá outras
providências." (Apensados: PL 154211996, PL 1780/1996, PL 2095/1996 e PL 2496/1996)
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOiNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste,
do PL-154211996, do PL-2095(1996, e do PL-249611996, apensados, e pela constitucionalidade,
juridicidade e lécnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação do PL-178D/1996, apensado, nos termos
do Substitutivo da Comissâo de Seguridade Social e Família.

PROJETO DE LEI N° 3.137/97 - do Sr. Claudio Cajado - que "dispõe sobre o exame preventivo de
acuidade visual nos estabelecimentos públicos de ensino fundamental." (Apensados: PL 1358/1999, PL
1937/1999 e PL 3394/1997)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa deste, do PL-1358/1999, e do
PL-339411997, apensados, com emendas, do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Familia,
e pela inconstitucionalidade do PL-1937/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 107/99 - da Sra. Maria Elvira - que "altera o art. 41 da Lei nO 7.210, de 11 de julho
de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal.'''' (Apensados: PL 308/1999, PL 135211999 e PL
468412001)
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação
deste e dos PLs 308/1999, 1352/1999, apensados, na forma do Substitutivo; e pela rejeição do PL
4684/2001, apensado.
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 21/11/2001

PROJETO DE LEI N° 108/99 - da Sra. Maria Elvira - que "altera o art. 101 da Lei n° 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - determinando investigação imediata em caso de
desaparecimento de criança e adolescente, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na forma do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Familia.

PROJETO DE LEI NO 286/99 - da Sra. Angela Guadagnin - que "dá a denominação de "Aeroporto de
São José dos Campos - Professor Urbano Ernesto Stumpf' ao aeroporto da cidade de São José dos
Campos, Estado de São Paulo."
RELATOR: Deputado ANDRÉ BENASSI
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 1.210199 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "altera dispositivos da Lei nO 5.517, de 23
de outubro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de I'v1ádico Veterinário e cria os
Federal e Regionais de Medicina Veterinária."
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 1.984/99 - do Sr. Múcio Sá - que "acrescenta dispositivo ao art. 5° da Lei n" 6009,
de 1973, que dispõe sobre a utilização e exploração dos aeroportos, das facmdades à navegação aérea
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LÉO ALCANTARA
PARECER: Parecer do relator pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 2.158/99 - do Sr. Wilson Santos - que "dá nova redação ao art. 4° e acrescenta os
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artigos if'-A e 4'-B da Lei ri' 9.871, de 23 de novembro de 1999, que "Estabelece prazo para as
ratificações de concess ões e alienações de terras feitas pelos Estados na Faixa de Fronteira, e dá outras
providências..... (Apensado: PL 2742/2000)
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição deste, e
do PL-274212000, apensado, e pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito,
pela aprovação do Substitutivo da Comissão de Agricultura e Polltica Rural.
Vista ao Deputado Osmar 8erraglio, em 23/04/2002

PROJETO DE LEI N° 2.192/99 - da Sra. Miríam Reid - que "altera artigos da Lei nO 8.069, de 13 de julho
de 1990 • Estatuto da Criança e do Adolescente - relativos à orientação vocacional de adolescentes em
conflito com a lei."
RELATOR: Deputado LEO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N' 4.908/99 - do Sr. Nelson Marchezan - que "altera a Lei ri' 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, alterada pela Lei nO 7.889, de 23 de novembro de 1989, que "Dispõe sobre inspeção
industrial e sanitária dos produtos de origem animal... , e dá outras pro"idêflcias."
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas.

PROJETO DE LEI N' 2.899/00 - do Sr. Luis Barbosa - que "institui o grau de Bacharel em Ciências
Jurídicas como requisito indispens ável à nomeação e exercício de cargo de Delegado de Policia."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela inconstitucionalidade.
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 02/10/2001

PROJETO DE LEI N° 3.131/00 - do Sr. Aldir Cabral - que "dá nova redação ao inciso IV do art. 585 e
suprime a alínea "b" do inciso 11 do art. 275, ambos do Código de Processo Civil."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito. pela aprovação,
com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3137/00 - da Sra. Marisa Serrano - que "adiciona parágrafo ao art. 3° da Lei nO
9.131, de 24 de dezembro de 1995, definindo atividades de extensão na avaliação do ensino superior."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.

PROJETO DE LEI N' 3.250/00 • do Sr. Adolfo Marinho - que "dispõe sobre a jornada de trabalho do
Odontólogo (Cirurgião Dentista) da Administra ção Pública Federal Direta, das Autarquias e das
Fundações Públicas Federais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e da Emenda de Comissão 1 CCJR, com emenda.
Vista ao Deputado Orlando Fantazzíni, em 08/11/2001

PROJETO DE LEI N° 3.318/00 - do Sr. Roberto Pessoa - que "modifica o Código de Trânsito Brasileiro,
dispondo sobre a composição das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI."
RELATOR: Deputado I EDIO ROSA
PARECER: pela inconstitucionalidade.

PROJETO DE LEI N° 3.338/00 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "acrescenta o artigo 109-A à Lei n° 9.472,
de 16 de julho de 1997."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
PARECER: a proferir

PROJETO DE LEI N° 3.834/00 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "altera o art. 267 da Lei n° 9.503. de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro."
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RELATOR: Deputado GERALDO MAGELA
PARECER: pela injuridicidade deste.

PROJETO DE LEI N° 3.926/00 • do Sr. Michel Temer - que "altera dispositivos da Lei na 9.718, de 27 de
novembro de 1998, eliminando a cumulatividade das contribuÇões sociais PIS/PASEP e CONFINS,
incidentes sobre as operações de venda de mercadorias e serviços." (Apensado: PL 4061/2001)
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLlO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e Ecnica legislativa deste, da Emenda de Relator 1
CFT, e do PL-4061/2001, apensado, com emenda.
Vista ao Deputado Ina\do Leitão, em 23/04/2002
O Deputado José Roberto Batochio apresentou voto em separado em 04/12/2001

PROJETO DE LEI N° 3.940/00 - do Sr. Ricardo Fiuza - que "dá nova redação aos artigos 619,652,737,
738 e 739 da Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "institui o Código de Processo Civil"."
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa a, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.332/01 - do Sr. José Roberto Batochio - que "acrescenta parágrafo único ao art.
1.211-A do Código de Processo Civil - Lei na 5.869, de 11 de janeiro de 1973."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade, e, no mérito, pela rejeição.
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 10/04/2002

PROJETO DE LEI N° 4.551101 - do Sr. Regis Cavalcante - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 10.169,
de 29 de dezembro de 2000, que regula o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
notariais para servi ços de registro."
RELATOR: Deputado LÊO ALCÂNTARA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 4.554/01 - do Sr. José Carlos Coutinho • Que "dispõe sobre a expropriação de
glebas em que for utilizado trabalho escravo ou análogo, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ GENO íNO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI NO 4.799/01 - do Sr. Custódio Mattos - que "modifica o § 10 do art. 74 do Código de
Processo Penal para nele incluir na competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a
Administração Pública, apenados com reclusão."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.979/01 • do Sr. Silvio Torres - que "dispõe sobre normas aplicáveis à
formalização da separação, do divórcio, da partilha dos bens e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, Inaldo Leitão e Luiz Eduardo Greenhalgh, em
10/04/2002
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PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 25/04/2002)

Projetos de Lei (Art. 119, J e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 2.921100 - do Sr. Alberto Mourão - que "altera a redação dos artigos 2°, 3°,4° e 8"
da Lei rf 8.955, de 15 de dezembro de 1994, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AUGUSTO FARIAS

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1 D
'

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A - Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N' 6.129190 - FRANCISCO ROLLEMBERG - (PLS 12311989) - que "estabelece
diretrizes para uma Polltlca Nacional de Habitação Rural e dá outras providências"
RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

B • Da Análise da Constitucionalidade e Jurldicldade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 1.165199 - do Poder Executivo - (MSC 772/1999) - quo "altera dispositivo da Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e estabelece a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços
públicos ofarecerem ao consumidor e ao usuário datas opcionais para o vencimento de seus débitos."
RELATOR. Deputado REGIS CAVALCANTE

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4 a sessão
Última Sessão: 25/04/02

Projetos de Lei (Art. 119,1 e §1°)

A - Da Análise da Constitucionalidade, Jurldicldade e Mérito:

PROJETO DE LEI NO 6.154102 - do Sr. Paulo Baitazar - que "acrescenta inciso X ao artigo 485 da Lei n
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui Código de Processo CiviL"
RELATOR: Deputado VICENTE A.RRUDA

PROJETO DE LEI N° 6.171102 - do Sr. José Carlos Coutinho - que ""Altera dispositivos da Lei n.O 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, para suprimir a função de revisor nos recursos de
apelação e de embargos intrlgentes.""
RELATOR: Depulado NELSON OTOCH

PROJETO DE LEI N° 6.294/02· do Sr. Jorge Pinheiro - que "altera redação do inCISO 11 do arl. 25 da Lei
n. D 7210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execu ção Penal - de forma a garantir, ao egresso, transporte à
sua residência após o término do cumprimento da pena."
RELATOR Deputado CEZAR SCHIRMER

PROJETO DE LEI N' 6.295102 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "altera a redação do art. 84, do
Decreto-LeI nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal."
RELATOR: DeputadO ANDRt= BENASSI

PROJETO DE LEI N" 6.370102 - do Sr. Aldir Cabral - que "acrescenta artigo à Lei 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos, criando a certidão de divórcio."
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO
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PROJETO DE LEI N' 6.396/02 - do Sr, Wolney Queiroz - que "introduz o art. 296-A ao Código de
Processo Civil - Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -, estabelecendo a oportunidade de conciliação,
no procedimento ordinário, antes do oferecimento da contestação."
RELATOR: Deputado GERSON PERES

PROJETO DE LEI N° 6.425/02 • do EXEC - que "dá nova redação ao caput e ao § 30 do art, 304 do
Decreto-Lei nO 3689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal."
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL

B· Da Análise da Constitucionalidade e Jurldicldade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3,842/97 - do Sr. Inácio Arruda· que "dispõe sobre a obrigatoriedade de realizaçã o
do exame Emissões Evocadas Otoacústicas e dá outras providências." (Apensados: PL 238112000 e PL
4873/2001)
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N° 4.034/01 - do Sr, Djalma Paes - que "estabelece o direito ao mutuário da Caixa
Econômia Federal de ter abatido de suas prestações da casa própria o valor correspondente ao reajuste
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo aos planos "Collor f" e "Bresser"."
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

PROJETO DE LEI N° 4.322101 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece regras para a entrada em vigor
de tratados internacionais com cláusulas de reserva, e d á outras providências"
RELATORA: Deputada ZULAI~ COBRA

PROJETO DE LEI N' 4.335/01 • do Sr. Glycon Terra Pinto - que "altera a Lei rP 9.492, de 10 de
setembro de 1997, que ~Define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de
títulos e outros documentos de divida e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA

Substitutivo (Art. 119, [I e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N' 3.017197 - do Sr. Sitas Brasileiro - que ~altera o inciso [I do artigo 1° da Lei nO
9,093, de 12 de setembro de 1995, que dispõe sobre feriados."
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA

Decurso: 5· sessão
Última Sessão: 24/04/02

Substitutivo (Art. 119, "e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 3.341/00 • do Sr, Neuton Lima - que ~altera o art. 1° da Lei n° 9.965, de 27 de abnl
de 2000, que restringe a venda de esteróides ou peptideos anabolizantes e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N" 3.468/00 - da Sra. Marisa Serrano - que "institui o ano de 2002 como "Ano do
Educador" e dã outras providências."
RELATORA: Deputada ZULAI ~ COBRA
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO !'I' 8/02 Do Sr. Aníbal Gomes - que "requer a realização de Reunião de Audiência
Pública para discussão sobre o encerramento da produção de caminhões GMC, tendo como expositores
o Presidente da General Motors do Brasil e outros que especifica."

REQUERIMENTO !'I' 17/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados os Diretores do
DPDC - Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do MJ, da Empresa Continental do Brasil
Produtos Autornotivos LIda, das Montadoras GM, Volkswagen, Ford e Fiat, a fim de prestarem
explicações sobre o problema nas peças defeituosas do sistema de freios que obrigou às montadoras a
realizarem o recall em cerca de 60 mil veículos."

REQUERIMENTO NO 31102 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados o Ministro da Casa
Civil. Pedro Parente, que coordena a Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, o Presidente da
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial. Mario Miranda, o Representante da ANEEL e o
Diretor do Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
RenováveisllBAMA - para se pronunciarem sobre o Contrato de 58 usinas térmicas móveis emergenciais
que irá custar ao governo até R$ '\6 bilhões, tarifa do seguro - apagão e atraso em 25 usinas por causa
do licenciamento ambienta!."

REQUERIMENTO !'I' 33/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados o Presidente do
Banco Real - Sr. Fábio Calletti Barbosa, o Consultor Jurídico - Sr. Nelson Pasini e os Gerentes da
Agência de Teresópolis, o Sr. Marcos Andr13 Veríssimo da Silva e o Sr. Alexsandro da Silva para
prestarem esclarecimentos sobre a relação Banco e consumidor."

REQUERIMENTO N° 34/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados os Representantes
das Instituições financeiras de Cartão de Crédito, o Presidente do Banco Central - Armínio Fraga, e
Fernando Scalzilli Vice- Presidente da Associa ção dos Direitos do Consumidor - Proconsumer, para
prestarem informações sobre o procedimento das administradoras em relação ao consumidor."

REQUERIMENTO !'I' 35/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados o Secretário de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário Municipal de Saúde, representante dos hospitais
privados do Rio de Janeiro, o Coordenador do Programa de Transplantes de Fígado da UFRJ· Joaquim
Ribeiro Filho, e um representante do MS, para prestarem informações sobre o Programa Riotransplante
que gerencia os transplantes no Estado do Rio de Janeiro."

REQUERIMENTO N° 37/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados o Representante do
Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. a Fundação Estadual do Meio Ambiente/RJ.
Representante do IBAMAlRJ. o Administrador da Massa Falida da Companhia Ingá - Giovani di Napoli e
a Bióloga Maria Clara Amaral para se pronunciarem sobre a maior área de contaminação de lixo quimico
do Brasil em SepetibalRJ."

REQUERIMENTO W 40/02 Do Sr. Luciano Zica - que "requer a realização de Audiência FUblica,
conjuntamente com a Comissão de Minas e Energia, com a convocação do Ministro de Minas e Energia
e o convite ao Presidente da Petrobrás para prestarem esclarecimentos sobre o anúncio de gatilho para
reajuste dos preços dos combust iveis."
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REQUERIMENTO N' 41/02 Do Sr. Luiz Ribeiro - que "solicito que sejam convidados o Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Sérgio Amaral, o Coordenador de Projetos do Instituto
Brasileiro de Economia (FGV) - Sérgio Gustavo da Costa, o Secretário Estadual de Energia Indústria
Naval e Petróleo e o Presidente da FIRJAN - Eduardo Eug ênio Gouveia Vieira, para prestarem
esclarecimentos sobre a crescente utilização do gás veicular como fonte alternativa de combustlveL"

REQUERIMENTO N' 43/02 Do Sr. Fernando Gabeira - que "requer a realização de audiência pública
para discutirmos sobre a mineração subterrânea de zinco que polui rios, contamina lençol freático, seca
lagoas e afunda o solo de fazendas no Município de Vazante, Minas Gerais."

REQUERIMENTO N° 44/02 Do Sr. Fernando Gabeira - que "requer a instituição de um Grupo de
Trabalho para verificar "in loco" as irregularidades ambientais e imobiliárias no Arquipélago de Fernando
de Noronha."

REQUERIMENTO N' 45/02 Do Sr. Luciano Zica - que "requer a realização de Audiência Pública com
representantes titulares do Mab - Movimento dos Atingidos por Barragens e do Ministério Público do
Estado do Pará para debaterem as prováveis conseqüências e propostas de superação dos impactos
sócio ambientais do Projeto de construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte."

REQUERIMENTO N' 52/02 Dos Srs. An íbal Gomes e Salatiel Carvalho - que "requer a realização de
reunião de audiência pública para discussão dos aumentos dos preços dos caminhões das empresas
scania, mercades bens e ford."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI N° 4.370/98 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a representação racial e étnica
nos filmes e peças publicitárias veiculadas pelas emissoras de televisão," (Apensado: PL 265112000)
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: pala aprovação deste, e do PL-2651/2000, apensado, com adoção do substitutivo e da
emenda apresentados na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.

c -Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.220/01 - do Senado Federal - (PLS 673/1999) - que "altera a redação do art. 43
da Lei nO 8078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), instituindo a Certidão
Negativa de Débitos (CND), a ser expedida por bancos de dados e cadastros, estabelecendo prazo para
correção de registros inexatos e exclus ão de registro de inadimplêcia regularizada, e instituindo a
gratuidade de acesso, retificação e atualização de dados requeridos pelo consumidor." (Apensados: PL
3966/2000 e PL 6487/2002)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela rejeição da Emenda ao Substitutivo 1 CDCMAM. do PL-6487/2002, e do PL-3966/2000,
apensado, com substitutivo, e pela aprovação deste, da Emenda ao Substitutivo 2 CDCMAM, e da
Emenda ao Substitutivo 3 CDCMAM.
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TRAMITAÇÃO ORDlNARIA

Abril <I.: 2002

PROJETO DE LEI N° 3.364/97 - do Sr. Cunha Bueno - que "regula o seguro facultativo de acidentes
pessoais oferecido aos passageiros pelas empresas de transporte rodoviário intermunicipal,
e internacional."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado José Janene, em 10104/2002

PROJETO DE LEI N° 833/99 - da Sra. Nice Lobão - que "disp õe sobre a descontinuação da produção de
automóveis."
RELATORA: Deputada ANA CATARINA
PARECER: pela aprovação, com emenda.
Vista ao Deputado Luiz Ribeiro, em 10/04/2002
O Deputado Luiz Ribeiro apresentou voto em separado em 17/04/2002

PROJETO DE LEI N' 1.769/99 - do Sr. Airton Cascavel - que "dispõe sobre o contrato de parceria
agrícola indigena e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO BALTAZAR
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 1.949/99 - do Sr. Arlindo Chinaglia - que "institui o contrato-padrão para a
prestação dos serviços de telecomunicações, energia elétrica, gls, água e saneamento por empresas
públicas ou privadas, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATIO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Bittencourt, em 31110/2001

PROJETO DE LEI N° 3.174/00 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre parâmetros para a frota
automotiva nacional, políticas para seu desenvolvimento e dá outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Relator 1 CME, com emendas.

PROJETO DE LEI N' 3.269/00 - do Sr Euler Ribeiro - que "dispõe sobre a política nacional para
mitigação de gasos do efeito estuta, c dá outras providências."
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.631/01 - do Sr. Max Rosenmann - que "proíbe o corte do Pinheiro do Paraná
(Araucária angustifolia)."
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.686/01 - do Sr. Luiz Blttencourt - que "torna obrigatória a manutenção de
exemplar do Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 5.041/01 - do Sr. Paulo Marinho - que "altera a lei 4591 de 16 de dezembro de
1964, e a Lei 6766. de 19 de dezembro de 1979, prevendo a manutenção de área verde nos
condominios. residenciais e parcelamentos urbanos."
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Luiz Alberto e Mendes Thame, em 13/0312002

PROJETO DE LEI NO 5.160101 - do Sr. Geraldo Magela - que "torna obrigatório a realização de ampla
campanha de infonmação ao consumidor sempre que ocorrer alterações nas características dos produtos
fabricados e definição de padroniza ção mlnima para produtos similares." (Apensado: PL 5286/2001)
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO



Abril de 20U2 DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS QUllrta-lcirll 24 19987

PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-5286/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.408/01 - do Sr. Aníbal Gomes - Que "acrescenta dispositivo ao art. 39 do Código
Brasileiro de Aeronáutica,"
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Luiz Alberto, em 13/03/2002
O Deputado Luiz Alberto apresentou voto em separado em 10/04/2002

LOCAL: Plenário 08 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A - Audiência Pública:

DISCUSSÃO SOBRE A VENDA DE COMBUSTlvEL ADULTERADO NO PAis

EXPOSITORES:

· LUIZ AUGUSTO HORTA NOGUEIRA, Representante da Agêncía Nacional do Petróleo -ANP

· HENRY JOSEPH JÚNIOR, Presidente da Comissão de Meio Ambiente da ANFAVEA

· NICOLAU CARAPETCOV, Presidente do Sindicato Individual dos Reparadores de Automóveis 
SINDIREPA

, JOSÉ ARNALDO MOTTA LAGUNA, Diretor Social, representando o Senhor GERALDO LUIS SANTO
MAURO, Presidente da Associação Brasileira de Reparadores Individuais da Veiculas - ABRIVE

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4 â sessão
Última Sessão: 25/04/02

Substitutivo (Art. 119, " e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.922/01 - do Sr. Edison Andrino - que "transforma a Reserva Biológica Marinha do
Arvoredo em Parque Nacional Marinho do Arvorado."
RELATOR: Deputado LUIZ RIBEIRO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR
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LOCAL Plenário 14 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 8/02 Do Sr. Roberto Possoa - que "solicita a constituição de Subcomissão Especial
para estudar a transposi ção de águas do Rio São Francisco para o Semi-Árido Nordestino."

REQUERIMENTO N° 9/02 Do Sr. Simão Sessim - que "solicita a realização de audiência pJblica
conjunta com a Comissão de Trabalho. Administração e Serviço Público para a discussão do tema
"Alternativas para a Habitação Popular'."

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões· Art. 2411:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.972/99 - do Sr. Marcos Cintra - que "altera a Lei na 4.771, de 15 de setembro de
1965 - Código Florestal, dispondo sobre as áreas de preservação permanente em áreas
urbanas." (Apensados: PL 2838/2000. PL 2995/2000. PL 4893/2001 e PL 5927/2001)
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela rejeição deste.

PROJETO DE LEI N' 2.073/99 - do Sr. Marcos de Jesus - que "dispôe sobre a reserva de imóveis,
construídos por programas habitacionais, à mulher sustentáculo de família e dá outras
providências." (Apensado: PL 2488/2000)
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA
PARECER: pela aprovação do PL 2.488/00, apenso, com emenda apresentada e pela rejeição do
PL 2.073/99 e da emenda apresentada na CSSF.

PROJETO DE LEI N° 2.235/99 - do Sr. Gastão Vieira - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais para o desenvolvimento regional, altera a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI, e dá outras providências." (Apensado: PL 2384/2000)
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista à Deputada Maria do Carmo Lara, em 20103f2002

PROJETO DE LEI N° 4.634/01 - do Sr. Heráclito Fortes - que "disciplina a utilização de recursos federais
pela~ Prefeituras Municipais."
RELATOR: Deputado EDIR OLIVEIRA
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Zé Indio, em 20/03/2002

AVISOS

PROPOS'ÇOES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)
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Decurso: 4 8 sessão
Última Sessão: 25/04/02

mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

Quarta-feira 24 19989

PROJETO DE LEl N' 5.891/01 - do Sr. João Sampaio - que "inclui municípios do Estado do Rio de
Janeiro na área de atuação do Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo - GERES."
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

PROJETO DE LEI N° 5.894/01 - do Sr. Dr. Hélio - que "regula os loteamentos fechados."
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N' 6.180/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispôe sobre instrumentos de
política urbana, nos termos do §4° do artigo 182 da Constitui;;ão Federal."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI

PROJETO DE LEI N' 6.220/02 - do Sr. João Eduardo Dado - que "altera a Lei rt' 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências", no que
se refere à manifestação do Poder Público sobre o projeto e as obras a cargo do empreendedor."
RELATOR: Deputado JOÃO SAMPAIO

PROJETO DE LEI N" 6.223/02 - do Sr. Clovis IIgenfritz - que "institui o Programa de Assistência Técnica
à Moradia Econômica (ATME) a pessoas de baixa renda, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PADRE ROQUE

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚSUCA

A - Audiência Pública:

TEMA: "SISTEMA DE PROTEÇÃO A VíTIMAS DE V'OL~NCIA"

Convidados:

SRA. N1LDA TURRA - Coordenadora Nacional do Programa de Proteção a Vitimas e Testemunhas
Ameaçadas do Ministério da Justiça;

SRA. LUDMILA FERES FARIAS - Coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência de
Minas Gerais;

SR. ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA - Coordenador Jurídico da Associação de Parentes de Amigos de
Vítimas de Violência do Estado do Cear á;

SRA LETíCIA MASSULA - Representante do Centro de Referência e Apoio à Vítima-CRAVI do Estado
de São Paulo.

SRA. TÂNIA MARIA DA SILVEIRA - Coordenadora do Centro de Atendimento a Vítimas de Violência do
Espírito Santo.
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COMISSÃO DE ECONOMIA, IND ÚSTRIA E COMÉRCIO

.\Iml <I.: 2002

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos n° 5
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A - Requerimentos:

REQUERIMENTO N" 14/02 Do Sr. Edison Andrino - que "propõe realização de audiência (iJblica sobre
cruzeiros maritimos e turismo náutico'"

REQUERIMENTO N' 15/02 Do Sr. Corauci Sobrinho - (PL 5347/2001) - que "solicita novo despacho
o Projeto de Lei nO 5,347/01 - que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão da taxa de servi ços no
valor de 10% (dez por cento) nas contas pagas em hotéis, restaurantes, bares e similares."

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 1.491/01 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - (MSC 820/2001) - que "aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia de Cooperação no Campo do Turismo, celebrado em Brasília, em 25 de
julho de 2000."
RELATOR: Deputado PAULO OCTÁVIO
PARECER: pela aprovação,

PRIORIDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.336/01 - do Senado Federal - que "aprova a Programaçã o
Monetária relativa ao quarto trimestre de 2001."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação,

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 5,151/01 - do Sr. João Eduardo Dado - que "inclui definição de crime na Lei 8137,
de 27 de dezembro de 1990."
RELATOR: Deputado ENIO BACCI
PARECER: pela aprovação.

C - Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.996/00 - do Senado Federal - (PLS 10/2000) - que "dispõe sobre a existência de
acomodações separadas para fumantes e não-fumantes em estabelecimentos hoteleiros." (Apensado:
PL 3519/2000)
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI
PARECER pela aprovação deste. e do PL-3519/2000, apensado. com substitutivo. observada a
alteração no seu art, 4 o.

Vista ao Deputado Jurandil Juarez, em 13/03/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
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PROJETO DE LEI N' 3.875/00 - do Sr. Edison Andrino - que "dispõe sobre a impressão de letras
musicais em encartes de produtos fonográficos."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER VENCEDOR; pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 3.724/93· do Sr. Luciano Pizzatto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de inserir
mensagem de alerta sobre riscos à sa úde em propaganda e embalagens de bebidas alcoólicas, tabaco e
derivados." (Apensado: PL 4254/1993)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-4254/1993, apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.920/97 - do Sr. Jovair Arantes - que "altera a redação do art. 91 da Lei nO 9.279,
de 14 de maio de 1996."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELlI
PARECER: pela aprovação deste, e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática, com substitutivo.
Vista conjunta aos Deputados Alex Canziani e Paulo Octávio, em 03/04/2002
O Deputado Paulo Octávio apresentou voto em separado em 09/0412002

PROJETO DE LEI N" 5.065/01 - do Sr. Dr. Benedito Dias - que "concede à Area de Livre Comércio de
Macapá e Santana tratamento tributário idêntico ao vigente nas áreas de livre comércio de Pacaraima,
Bonfim e Tabatinga."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.264/01 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "altera o Decreto-lei n° 1804, de 3 de
setembro de 1980, permitindo a aquisição de mercadorias procedentes da Zona Franca de Manaus
enviadas ao territ6rio nacional por via postal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JURANOIL JUAREZ
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI N° 5.322/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "institui o ano de 2004 como "Ano do
Turismo","
RELATOR Deputado RONALDO VASCONCELLOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.383/01 - do Sr. Abelardo Lupion - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação, nos ótulos das embalagens de café, da porcentagem de cada espécie vegetal de que se
compõe o produto," (Apensado: PL 5398/2001)
RELATOR: Deputado RICARDO FERRAÇO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-5398/2001. apensado.

PROJETO DE LEI N° 4.879/01 • do Sr. João Coser - que "toma obrigatório a proteção contra
contaminação das embalagens de produtos comercializados como prontos para o consumo." (Apensado:
PL 491812001)
RELATOR: Deputado CORAUCI SOBRINHO
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4918/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.017/01 - do Sr. Odelmo Leão • que "acrescenta artigo ao Código de Defesa do
Consumidor, obrigando as concessionárias de veIculas automotores a manterem em seus estoques as
peças necessárias aos reparos dos veículos que comercializam." (Apensado: PL 5108/2001)
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI
PARECER: pela aprovação deste, e do PL-5108/20Q1, apensado. com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 5.625/01 - do Sr. Aníbal Gomes - que "estabelece limite máximo de 8% do custo
do produto para o custo da embalagem,"
RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ
PARECER: pela rejeição.
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AVISOS

Abril de 211112

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:3&sessão
Última Sessão: 26/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NO 3.786/00 - do Sr. Nela Rodolfo - que "veda o fracionamento da unidade monetária
em valores inferiores ao centavo nas operações de venda a varejo."
RELATOR: Deputado J DUO REDECKER

PROJETO DE LEI N° 5.940/01 - do Sr. Celso Russomanno - que "dispõe sobre as normas de
comercialização de produtos e serviços ao consumidor."
RELATORA: Deputada MARIA ABADIA

PROJETO DE LEI N" 6.435/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "modifica o prazo de financiamento
pelo Fundo Geral de Turismo - FUNGETUR para a construção de hotéis de turismo e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 25/04/02

Projetos de Lei (Art. 119.1 e §1°)

PROJETO DE LEI N" 469/99 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre a manutenção no mercado
dos modelos de veículos fabricados no País,"
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA

PROJETO DE LEI N' 6.467/02 - do Sr, Roberto Pessoa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de os
hotéis, pousadas, pensões e similares não utilizarem carpete e utilizarem cortinas com material
antialérgico em 20% dos seus aposentos."
RELATOR: Deputado FERNANDO DINIZ

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

LOCAL: Plenário 10 - Anexo 11
HORÁRIO: 09h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N' 5/02 Do Sr. Professor Luizinho - que "propõe a constituição de Subcomissão
Especial para apurar irregularidades na expedição de certificados de conclusão do ensino fundamental e
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médio, em instituições de ensino do país."

REQUERIMENTO N' 15/02 Da Sra. Tânia Soares· que "solicita realização de audiência pública para
lratar da regulamentação do exercicio da profissão de jornalista tendo como base as novas propostas em
tramitação na Câmara ds Deputados e as recentes e polêmicas decisões judiciais."

REQUERIMENTO N° 17/02 Da Sra. Miriam Reid - (PL 3688/2000) - que "requer a realização de
Audiência Pública para discutir a introdução do Assistente Social na escola."

REQUERIMENTO N° 18/02 Do Sr. Gilmar Machado • que "solicita ao Sr. Ministro da Educação
informações sobre a suspensão dos repasses de verbas da merenda escolar para determinados
Munic ipios, a base legal da suspens ão, os Municípios que serão atingidos, as medidas no âmbito
jurídico, administrativo e/ou político em face dos Municípios que não prestaram contas das verbas da
merenda escolar, bem como as medidas que serão adotadas para não penalizar os educandos
beneficiários do PNAE."

REQUER'MENTO N° 19/02 Da Sra. Miriam Reid - que "requer a constituição de Subcomissão Especial
de Combate à Evasão e ReprovéÇão Escolar"

REQUERIMENTO N° 20/02 Do Sr. Avenzoar Arruda - que "requer a constituição de uma Subcomissão
Especial do Ensino Médio e Tecnológico"

REQUERIMENTO N' 21/02 Da Sra. Esther Grossi e outros - que "solicita a realiza ção de reunião de
audiência pública com a presença dos titulares da Universidade Federal de Pernambuco, da
Universidade Federal da Bahia, do Hospital Universitário de Pernambuco, do Hospital Universitário da
Bahia, da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina para esclarecerem a situaçã o do
funcionamento dos Hospitais Universitários das Universidades Federais do estado de Pernambuco e da
Bahia."

REQUERIMENTO N' 22/02 Da Sra. Esther Grossi • que "solicita a realização de reunião de audiência
pública para debater a Violência nas Escolas"

B - Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

URGÊNCIA ART. 155 RI

PROJETO DE LEI NO 4.157/98 - HELIO BICUDO - que "institui o Programa Nacional de Apoio à Infãncia,
dispõe sobre a ampliação dos benefícios da merenda escolar e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela aprovação do substitutivo do Senado ao PL 4.157/98.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 157100 - do Sr. Eduardo Campos· que "cria Reserva Especial
do FPM - REPHAN para os Municípios que possuem acervo tombado pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Art istico Nacional."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Tânia Soares, em 29/0812001
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c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 5.564/01 - do Senado Federal - (PLS 157/2001) - que "denomina "Govemador
Mário Covas" o Complexo Industrial - Portuário do Pecém, no Estado do Ceará." (Apensado: PL
5295/2001)
RELATOR: Deputado OSVALDO COELHO
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-529512{}{}1, apensado.

PROJETO DE LEI N° 5.565/01 - do Senado Federal - (PLS 187/2001) - que "denomina "Barragem Padre
Cícero" a Barragem do Castanhão, no Estado do Ceará." (Apensado: PL 5409/2001)
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-5409/2001, apensado.
Vista à Deputada Iara Bernardi, em 10104/2002

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 4.055101 - do Sr. Djalma Paes - que "dispõe sobre o processo de autorização de
novos cursos de Fonoaudiologia."
RELATOR; Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Tânia Soares, em 06/0612001

PROJETO DE LEI N° 4.178/01 - do Sr. Marcos Afonso - que "dispôe sobre o aproveitamento de vagas
em instituições públicas de educação superior."
RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA
PARECER: pela rejeição.
Vista à Deputada Iara Bernardi, em 10/04/2002

PROJETO DE LEI N° 4.403/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre a autorização e o
de cursos superiores de Farmácia elou de Farmácia-Bioquimica e d á outras providências."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela aprovação.
Vista conjunta aos Deputados Osvaldo Biolchi e Tânia Soares, em 20/03/2002
A Deputada Tânia Soares apresentou voto em separado em 19/0412002

PROJETO DE LEI N° 4.837/01 - do Sr. Wilson Santos - que "cria fundo com 05 recursos com os recursos
que especifica para o financiamento de pesquisa nas Instituições Federais de Ensino Superior."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3923/97 - do Sr. Ivan Valente - que "modifica a Lei nO 9.424, de 24 de dezembro
de 1996 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério." (Apensados: PL 1/1999, PL 431/1999, PL 74711999, PL 4222/1998, PL
424411998, PL 4280/1998, PL 467611998lApensado; PL 519512001), PL 47581'i998, PL 47631'i998, PL
4880/1998, PL 4045/2001 e PL 6052/2002)
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: pela rejeição deste, do PL-fi052/2002, do PL-111999, do PL-431/1999, do PL-422211998, do
PL-4244/1998, do PL-428011998, e do PL-4763/1998, apensados, com substitutivo, e pela aprovaçã o do
PL-747/1999, do PL-4676/1998, do PL-4758/1998, do PL-4880/1998, do PL-4045/2001, e do PL
5195/2001. apensados.
VISTA CONJUNTA aos Deputados Professor Luizinho e Tânia Soares, em 08/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.735/01 - do Sr. Ivan Valente - que "dá nova redação ao art. 30, da Lei nO 9.394,
de 20 de dezembro de 1996."



Abril de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 19995

RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.786/01 - da Sra. Ana Corso - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação
de creche em escola pública"
RELATOR: Deputado JOEl DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 3.652/00 • do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "acrescenta dispositivo à Lei rf
9.394, de 20 de dezembro de 1996." (Apensado: PL 397712000)
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-3977/2000, apensado.
Vista ao Deputado Gilmar Machado, em 20/0312002

PROJETO DE LEI N° 4.853/01 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera o § 1° do art. 'l! da Lei nO 9.424,
de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério."
RELATOR: Deputado FLÁVIO ARNS
PARECER: pela aprovação, com emendas.

PROJETO DE LEI NO 1.317/99 - do Sr. Regis Cavalcante - que "revoga o parágrafo único do art. 13 do
Decreto-Lei nO 236, de 28 de fevereiro de 1967."
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA
PARECER: Parecer do relator, Dep. Gastão Vieira, pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 4.549/01 • do Sr. Bispo Rodrigues - que "dá nova redação ao art. 21 da Lei na
7.210, de 11 de julho de 1984, que "institui a Lei de Execução Penal....
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 2.682100 - do Sr. Avenzoar Arruda - que "dá nova redação ao parágrafo único do
art. 323 do Decreto-Lei n° 5.442. de 1° de maio de 1943, CLT."
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
PARECER: Relator, Dep. Osvaldo Biolchi, acata parecer do relator anterior, Dep. Osvaldo Biolchi, pela
rejeição.
VISTA ao Deputado Gilmar Machado, em 31/05/2001

PROJETO DE LEI NO 2.940/00 - do Sr. José Carlos Coutinho· que "acrescenta inciso ao art. 473 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, que dispõe sobre a CLT. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela aprovação deste. com emenda.
VISTA ao Deputado Flávio Arns, em 22/0812001
O Deputado Flávio Arns apresentou voto em separado em 30/08/2001

PROJETO DE LEI N° 4.192/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "dispõe sobre o Ensino na Polícia Militar do
Distrito Federal e dá outras providências."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.899/01 - do Sr. Nelson Proença - que "dispõe sobre os limites do uso de açúcar
refinado nos cardápios dos programas de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios."
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: peta rejeição.

PROJETO DE LEI NO 5.246/01 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a inclusão da questão da
"violência contra a mulher" como parte dos temas transversais integrantes dos parãmetros curriculares
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nacionais."
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI
PARECER: pela aprovação,

PROJETO DE LEI N' 1.816/99 - do Sr. Raimundo Gomes de Matos - que "insitui o "Dia Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde","
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA
PARECER: Parecer vencedor do Relator, Dep. AtiJa Lira, pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 3.351/00 - do Sr. Bispo Rodrigues - que "institui o Dia da Paz na Televisão
Brasileira."
RELATORA: Deputada MIRIAM REIO
PARECER: pela aprovação,

PROJETO DE LEI N' 3.737/00 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a criação de selo
comemorativo do Dia Nacional do Turismo."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4,314/01 - da Sra. Luci Choinacki - que "cria o Dia da Mulher e d':1 outras
providências." (Apensado: PL 4841/2001)
RELATORA: Deputada MIRIAM REID
PARECER: pela aprovação deste. e pola rejeição do PL-4841J2001, apensado.

PROJETO DE LEI N' 4.409/01 - do Sr. Julio Semeghini - que "institui o Dia Nacional do Deficiente
Auditivo e do Surdo."
RELATOR: Deputado LUIS BARBOSA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.470/01 - do Sr. Costa Ferreira - que "institui o Dia da Bíblia Sagrada."
RELATORA: Deputada L1DIAQUINAN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.882/01 - do Sr. João Coser - que "institui o Dia Nacional de Prevenção e
Combate à violência no Trânsito."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.150/01 - do Sr. Salvador Zimbaldi - que "institui o dia 27 de setembro de cada
ano como "Dia Nacional dos Vicentinos"."
RELATOR: a designar
PARECER: pela aprovação.

SEM PRAZO DETERMINADO

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N' 47/01 - do SI'. Fioravante - que "propõe que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto fiscalize o Ministério da Educação e as autarquias ligadas
Projeto Nacional da Leitura Didática, quanto à utilização do material didático distribuído pelo Programa
Nacional de Leitura Didática para indução ideológico-partidária em favorecimento do Governo Federal"
RELATORA: Deputada TANtA SOARES
PARECER: pela implementação.

o . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões:
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N' 51/01 - do Sr. Ivan Valente - que "propõe que a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto fiscalize o processo de autorização e funcionamento dos
cursos de ensino superior, das Faculdades, dos Centros Universitários e das Universidades, bem como o
Exame Nacional de Cursos ("Prov ão"), o Exame Nacional do Ensino ~dio (Enem), realizados pelo
Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação."
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS
PARECER: pela não implementação.
Os Deputados Gilmar Machado, Iara Bernardi, Avenzoar Arruda, Flávio Arns, Padre Roque e Professor
Luizinho apresentaram votos em separado em 20/03/2002

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 2· sessão
Última Sessão: 29/04/02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 5.239/01 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "altera o art. 25 da Lei n° 8.313, de 23 de
dezembro de 1991, que "Restabelece princípios da Lei 7.505, de 02 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC e cB providências", estabelecendo obrigações aos projetos
culturais relacionados com a produção cinematográfica e as artes cênicas."
RELATORA: Deputada MARISA SERRANO

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

LOCAL: Plenário 04 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 11/02 Do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer manifestação da Comissão a favor da
revogação dos contratos de auditoria firmados peja Administração Pública Federal com a empresa de
auditoria Arthur Andersen."

REQUERIMENTO N° 12/02 Do Sr. Marcos Cintra - que "propõe a criação de grupo de trabalho conjunto
das comiss ões de economia, ind ústria e com ércio, e de finanças e tributação, para análise dos projetos
que alteram a lei do simples. 11
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B - Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 1.060101 - da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional - (MSC 681/1999) - que "aprova o texto do Acordo de Extradição entre os Estados
Partes do MERCOSUL, concluldo no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1998."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 132/96 - da Sra. Marisa Serrano - que "dá nova redação ao art.
27 da Lei Complementar n° 31, de 11 de outubro de 1917, e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS FONSECAJR.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária do Projeto, nos termos do Substitutivo adotado
pela Comissão de Seguridade Social e Familia, com subemenda.

PROJETO DE LEI N° 5.268101 - da Comissão Especial destinada ao estudo das reformas politicas - que
"altera o art. 359, da Lei nO 4737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), § 1° do art. 7", o § 3° do art.
8°, o inciso 111 do caput do art. 9°, o inciso VI do art. 15, o art. 17, par ágrafo único, o art. 19, caput e § 1°,
e o art. 21, caput e parágrafo único, da Lei nO 9096, de 19 de setembro de 1995, o § 2° do art. 6° , o § 1°
do art. 8°, o § 1° do art. 37, os §§ 1°,30 e 40 do art. 39, o art. 41-A, os §§ 7°, 80 e 90 do art. 42, o caput do
art. 46, o § 3° do art 47, o caput do art. 58 da Lei rf 9504, de 30 de setembro de 1997, acrescenta o
parágrafo único ao art 13, os §§ 2° a 4° ao ali. 21, o parágrafo único ao art. 38 da Lei nO 9096, de 1995,
o § 5° ao art. 2°, o § 3° ao art. 3°, o § 4° ao art. 36, o § 6° ao art. 39, o art. 41-8, os incisos 111, IV e V ao §
2° do art. 47, o art. 57-A, à alínea g ao inciso 111, do § 3° do art. 58, o inciso 111 ao art. 88 e o art. 98-A à
Lei nO 9504, de 1997, e revoga o inciso XV do art. 22, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990.
o parágrafo único do art. 22 da Lei nO 9096, de 1995, os §§ 1° e 2° do ar!. 53 e o art. 55 da Lei nO 9504,
de 1997."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emenda.

c . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 1\:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 4.015/01 - do Poder Executivo - (MSC 29/2001) - que "concede pensão especial
aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 4.016101 - do Poder Executivo - (MSC 30/2001) - Que "concede pensão especial a
Mário Kozel e Terezinha KozeL"
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.864/96 - do Sr. Delfim Netto - que "dispõe sobre a instalação e o funcionamento
da Estação Aduaneira Interior e d á outras providências."
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RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela mo implicação da matéria com aumento ou diminuçáo da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 3.463/97 - da Sra. Lidia Quinan - que "dispõe sobre o ressarcimento pela União
dos custos decorrentes dos subsidios concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de
Desenvolvimento de Niquel - CODEMIN, que a partir da edição da Lei n° 8.631, de 4 de março de 1993,
recaíram sobre as Centrais Elétricas de Goiás S.A. - CELG, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOTTO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.

PROJETO DE LEI N° 862/99 • do Sr. Albérico Cordeiro· que "restabelece a cobrança do Adicional de
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso - AITP e o suprimento do Fundo de Indenização do
Trabalhador Portuário Avulso· FITP, aos quais se referem os arts. 61 a 67, da Lei n" 8.630, de 25 de
fevereiro de 1993, que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias e dá outras providências"." (Apensado: PL 1152/1999)
RELATOR: Deputado JOS~ CARLOS FONSECA JR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do Projeto, das emendas n"s 1
a 6 apresentadas na CTASP e do PL rf 1.152/99, apensado, e, no rrerito, pela rejeição de todas as
proposi çães.
Vista ao Deputado Carlito Merss, em 12/12/2001

PROJETO DE LEI N° 4.250/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "institui o "Programa Leitura de Jornais e
Revistas em Sala de Aula", como atividade extracurricular, nos estabelecimentos públicos de ensino
fundamental e médio de todo o país, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária deste.

PROJETO DE LEI N° 4.285/01 - do Sr. Osmar Serraglio - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.766, de
18 de dezembro de 1998. que altera legislação que rege o salário-educação e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlT Ao
PARECER: pela mo implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação.
Vista ao Deputado Milton Monti, em 10/04/2002

PROJETO DE LEI N° 4.916/01 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o pagamento de dívida da
pessoa física para com o Poder Público na forma que especifica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3 a sessão
ÚltIma Sessão: 26/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.800/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "concede isenção do Imposto sobre
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Produto Industrializado aos pescadores na aquisição de embarcação e motores de popa."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY

PROJETO DE LEI N' 4.667/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "cria a concessão de incentivos
fiscais para a recomposi ção de áreas de preservação permanente e da reserva florestal legal."
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA

PROJETO DE LEI N" 4.808/01 - do Sr. Ney Lopes - que "altera a Lei nO 10.193, de 14 de fevereiro de
2001, para o fim de disciplinar operações de crédito na área declarada em situação de emergênc',a no
nordeste e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI N° 6.103/02 - do Sr. Wilson Santos - que "dá nova redação ao § 2° do ar! 45 da Lei na
8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui
normas, para licitações e contratos da Admimstração Pública e dá outras providências, para estabelecer
critério de classificação no caso de empate entre duas ou mais propostas."
RELATORA: Deputada MARIA LÚCIA

PROJETO DE LEI N" 6.207/02 - do Sr. Clementino Coelho - que "altera a legislação tributária federal e
dá outras providências."
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS

PROJETO DE LEI N' 6.314/02 - do EXEC - (MSC 163/2002) - que "autoriza o Poder Executivo a
contratar, em nome da União, operação de crédito interno ou a conceder garantia em operação de
crédito interno de entidades da administração federal indireta, bem como dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e de suas entidades da administração indireta."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 6.363/02 - do Sr. Neuton Lima - que "permite ao contribuinte pessoa física deduzir
do Imposto sobre a Renda o valor pago a ftulo de Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - CPMF."
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA

PROJETO DE LEI N' 6.423/02 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece as taxas de juros a serem
cobradas nas transações financeiras, comerciais, contratuais, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

PROJETO DE LEI N° 6.446/02 - do Sr. Dr. Rosinha - que "concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) na aquisição, pelos Municlpios, de máquinas e equipamentos, a serem utilizados
em obras públicas."
RELATOR: Deputado PEDRO EUGÊNIO

PROJETO DE LEI N' 6.469102 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "isenta dos Impostos federais o
material didático, quando adquirido por bibliotecas, escolas e universidades píblicas e privadas, para
em suas atividades essenciais."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 6.479/02 - do Sr. Divaldo Suruagy - que "dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI na aquisição de ambulâncias, caminhões-caçamba, coletores de lixo c
máquinas e equipamentos de terral?lanagem pelos municípios."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlT AO

B· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

PROJETO DE LEI N° 4945/01 - PODER JUDICI ÁRIO - (OF. 2535/2001) - que "institui a gratificação dos
corregedores eleitorais."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N' 5.142/01 - PODER JUDICIÁRIO - que "dispõe sobre a criação de 9 (nove)
Comissionadas, sendo todas rivel 8 (oito), para Chefe de Cartório da Capital do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia."
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RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 6.409/02 - do Sr. Marcos Cintra - que "acrescenta parágrafo único ao artigo 2° do
Decreto-Lei n.o 401, de 30 de dezembro de 1966, que "altera dispositivos da legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

LOCAL: Plenário 09 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 15102 • da Sra. Vanessa Grazziotin - que 'solicita ao Tribunal de Contas da União
a realização de uma Auditoria Especial na Ag ência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para
apurar possíveis irregularidades, no funcionamento da Agência."

REQUERIMENTO N° 13102 - do Sr. João Magalhães - que "solicita informações ao Ministro de Estado
Agricultura e do Abastecimento, Sr Marcus Vinicius Pratini de Moraes, sobre as aplicações de recursos
do FUNCAFÉ."

REQUERIMENTO NO 16/02 - dos Srs. Vanessa Grazziotin e Dr. E'IIilásio - que "requerem seja realizada
visita à Região Amazônica, especificamente a Zona Franca de Manaus, com integrantes das Comissões
de Fiscalização Financeira e Controle; de Finanças e Tributa ção; da Amazônia e Desenvolvimento
Regional; de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias; de Desenvolvimento Urbano e Interior; de Ciência e Tecnologia; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; e de Economia, Indústria e Comércio."

REQUERIMENTO N° 17/02 - do Sr. Expedito .KJnior • que "solicita seja convocado o Sr. Ministro da
Agricultura a fim de prestar esclarecimentos sobre restos a pagar referente ao exerc icio financeiro de
1999 e 2000:

REQUERIMENTO N° 18102 - do Sr. Wellington Dias - que "solicita sejam convidados os Srs. DEULER
ROCHA, Delegado de Polícia Federal, e FRANCISCO CARLOS GARISTO, Presidente da Federação
Nacional dos Policiais Federais, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a poss [vel prática de crime de
prevaricação e ato de improbidade administrativa, consistente no afastamento do Delegado Federal
acima mencionado da presidência do inquérito aberto para apurar suspeitas de irregularidades na
privatização da Tele Norte Leste (atual Telemar)."

REQUERIMENTO N° 20/02 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "requer a convocação do Ministro da Justiça
para prestar esclarecimentos sobre a denúncia de perseguição da Polícia Federal à pré-candidata à
Presidência da República, Roseana Sarney, em beneficio ao candidato José Serra."

REQUERIMENTO N' 21/02 - do Sr. Wallington Dias - que "solicita seja cOnvidado o Sr. Ministro de
Estado da Justiça, a fim de prestar esclarecimentos sobre a possivel prática de crime de prevaricação e
ato de improbidade administrativa, consistente no afastamento do Delegado Federal Deuler Rocha da
presidência do inquérito aberto para apurar suspeitas de irregularidades na privatização da Tele Norte
Leste (atual Telemar)."

REQUERIMENTO N° 22/02 - do Sr Wellington Dias - que "solicita sejam convidados o Sr.
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Superintendente da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 8 o Presidente da TELEMAR, a
fim de prestarem esclarecimentos sobre o cumprimento do plano de me\as es\abe\ecido para o exercício
de 2001 e como estão programadas as metas previstas para o exercicio de 2002."

REQUERIMENTO N° 24/02 - dos Srs Wellington Dias e Ricardo Berzoíni - que "requerem a convocação
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para prestar esclarecimentos acerca da provável extinção da
representação dos empregados no Conselho de Administração do Banco do Bra5i1 e da comentada
possibilidade de intervenção no fundo de pensão patrocinado por aquela Instituição, a PREVI.·

REQUERIMENTO N° 25/02 - do Sr João Magno - que ·soliclta sejam convidados os Srs. Juarez
Quadros, ministro das Comunicações, Arminio Fraga, presidente do Banco Central, e Antônio Carlos
Valente, presidente interino da Agência Nacional de Telecomunicações, para discutir o modelo de
privatízaçáo do sistema de telecomunicações e as mudan ças nos contratos de concessão que estão
sendo pleiteadas pelas empresas operadoras."

B· Proposição Sujeita à Apreciação Conc\usiva pe\as Comissões:

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE I'l' 59/01 - do Sr. João Coser - que "propõe que a
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle requisite ao Tribunal de Contas da União a realização
de auditoria e a instauração de Tomada de Contas Especial dos Convênios firmados pelo governo do
Estado do Espírito Santo cujos recursos sejam oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT."
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

LOCAL Plenário 3 - Anexo 11
HORÁRIO: 14h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Eleição:

Eleição para a 1a Vice-Presidência

8 - Sugestões:

SUGESTAo N° 20/01 - do Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de
São Paulo - que "regulamenta o direito de greve e o diss ídio coletivo dos servidores públicos civis."
RELATOR: Deputado SÉRGIO NOVAIS
PARECER: pela aprovação.

SUGESTÃO NO 25/02 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que "dispõe sobre a extinção da
tarifa interurbana para as ligações telefônicas em localidades com o mesmo DDD."
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
PARECER: pela aprovação.

SUGESTAo 1'1' 26/02 - da Associa ção Comunitária do Cbonin de Cima - que "dispõe sobre a extinção da
taxa de assinatura cobrada nas contas telefônicas"
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
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PARECER: pela aprovação.
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SUGESTÃO NO 35/02 - da Associação Comunitária do Chonin de Cima - que "permite às entidades
representativas de distritos e zona rural emitirem a Carteira de Trabalho e Previdência Social"
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES
PARECER: pela rejeição.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

LOCAL Plenário 16 - Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 50/01 Do Sr. Pedro Pedrossian - que "solicita a convocação do Senhor Ministro de
Minas e Energia e o convite ao substituto eventual do Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo 
ANP, para a prestação de esclarecimentos sobre as divergências entre as refinarias privadas em
operação no Pais e a ANP, no tocante ao ressarcimento dos valores concedidos em excesso, a título de
subsídios, àquelas empresas."

REQUERIMENTO N' 54/01 Do Sr. Moreira Ferreira - (PL 1534/1999) - que "requer a convocação de
reunião de Alldiêrlcia Pública, da qual participem os convidados que indica, para prosseguimento do
debate sobre aspectos relacionados à política de privatização do setor elétrico, mormente tendo em vista
o Projeto de Lei nO 1.534, de 1999, sob exame desta Comissão."

REQUERIMENTO N° 63/01 DoSr. José Janene - que "solicita sejam convidadas Autoridades da Câmara
de Gestão de Energia e Dirigentes do Setor a comparecerem a esta Comissão, para prestar
esclarecimentos sobre medidas em estudo referentes ao ressarcimento dos preju izos das empresas
distribuidoras e geradoras na crise de energia vivida pelo País."

REQUERIMENTO N' 4/02 Do Sr. Francistônio Pinto - que "solicita sejam convidados o Ministro de
Estado de Minas e Energia, o Presidente da Agência Nacional de Petróleo - ANP, o Presidente da
Petrobras e os Presidentes de Empresas distribuidoras de petróleo que obtiveram na justiça liminar para
substituição tributária, a fim de prestarem esclarecimentos sobre os prejulzos causados aos Estados da
Federação, nos últimos 5 anos, decorrentes das referidas liminares."

REQUERIMENTO N" 7/02 Dos 5rs. Luciano Zica e Luiz Sérgio - que "requer a realização de audiência
pública com o Presidente da Petrobras, para prestar esclarecimentos sobre audiência com as viúvas dos
trabalhadores vitimas do acidente da P-36 e sobre o encaminhamento dos acordos assumidos pela
gestão anterior da empresa."

REQUERIMENTO NO 8/02 Do Sr. José Janene - que "requer a convocação do Ministro Chefe da Casa
Civil e Coordenador da (limara de Gestão, Dr. Pedro Pullen Parente, para prestar esclarecimento
acerca da locação de energia elétrica por meio de contratos emergenciais com dispensa de licitação."

REQUERIMENTO N° 9/02 Do Sr. Luciano Zica - que "requer a realização de Audiência Pública,
conjuntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com a
convocação do Ministro de Minas e Energia e o convite ao Presidente da Petrobras, para prestarem
esclarecimentos sobre o anúncio de gatilho para reajuste dos preços dos combustíveis."
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B • Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

URGÊNCIA

PROJETO DE LEI N° 6.187/02 - da Sra. Rose de Freitas - que "dispõe sobre a alteração do prazo para
que a União possa adquirir, dos Estados e do Distrito Federal, créditos relativos à participação
governamental em royalties, participações especiais e compensações financeiras, relativos à exploração
de petróleo, gás natural e de recursos hídricos."
RELATOR: Deputado MOREIRA FERREIRA
PARECER: pela incompetência

c . Proposições Sujeitas à Aprecia ção Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 576/99 • do Sr. Simão Sessim - que "proíbe a instalação de aquecedores a gás no
interior de banheiros."
RELATOR: Deputado CLEMENTINO COELHO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI "" 4.673/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "cria o Programa Prioritário de
Desenvolvimento da Energia Eólica do Nordeste - PRODEENE."
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI"" 5.147/01 - do Sr. Clementino Coelho - que "dispõe sobre o florestamento das
margens dos reservatórios de hidrelétricas."
RELATOR: Deputado LUCIANO llCA
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda nO 1, apresentada na
Comissão.

PROJETO DE LEI N° 5.614/01 - do Sr. Rubens Bueno - que "institui o Programa de Nacionalização das
Centrais Geradoras de Energia Eléltrica, estabelece condÇões especiais de financiamento por entidades
federais e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO FEIJO
PARECER: pela rejeição.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 25/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N' 3.414/00 - do Sr. Ricardo Ferraço - que "define nova modalidade de tarifa de
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energia elétrica e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO

PROJETO DE LEI N° 6.381/02 - do Sr. Airton Dipp - que "acrescenta o § 6° ao artigo 7° da Lei nO 8.631,
de 04 de março de 1993."
RELATOR: Deputado SALVADORZIMBALDI

PROJETO DE LEI N° 6.510/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "estabelece sobre a fabricação e o
uso de pára-raios radioativos, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO PEDROSSIAN

Substitutivo (Art. 119, 11 e §1°)

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI NO 5.796/01 - do Sr. Haroldo Lima - que "altera o art. ~ da Lei rP 8001, de 13 de
março de 1990, com a redação dada pela Lei nO 9993, de 24 de julho de 2000,"
RELATOR: Deputado FRANCISTONIO PINTO

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

LOCAL: Plenário 03 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINARIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N' 31/02 Do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer manifestação da Comissão ao
Ministério da Defesa, contra a celebração do contrato para modernização dos aviões adquiridos da Suíça
por consórcio empresarial brasileiro/israelense."

REQUERIMENTO N' 32/02 Do Sr, Aloizio Mercadante - que "requer a apreciação da indicação que
sugere ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República que seja institu ida ampla delegação
brasileira, composta por ministros de Estado, parlamentares, empresários, sindicalistas, representantes
de ONGs, intelectuais e artistas, para visitar Angola com o objetivo de apoiar o processo de paz e
a participação do Brasil na urgente reconstrução daquele pa is."

REQUERIMENTO N' 33/02 Do Sr. Aloizio Mercadante - que "requer a cria ção de Comissão Externa
desta Casa para visitar a Venezuela, de modo a expressar, "in loco", o apoio do Legislativo brasileiro à
normalidade democrática e à solução pac ífica e negociada dos conflitos políticos."

REQUERIMENTO N° 34/02 Do Sr. Eduardo Campos - que "solicita a instituição de Comissão Externa,
composta por membros deste órgão técnico, destinada a visitar o Parlamento Venezuelano para verificar
os fatos recentes do golpe e contra golpe na Venezuela."

REQUERIMENTO N' 35/02 Do Sr. Aloizio Mercadante - que "requer, nos termos regimentais, seja
apreciada na próxima reunião da Comiss ão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a anexa
Moção que "Manifesta júbilo pela volta da normalidade democr ática à Venezuela"."

REQUERIMENTO N° 36/02 Do Sr. Rubens Bueno - que "requer seja apreciada moção de Regozijo pelo
restabelecimento do Estado Democrático na Venezuela."
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REQUERIMENTO ND 37102 Do Sr. Walter Pinheiro - que "requer seja convidado o Superintendente do
Departamento da Policia Federal, Sr. ltanor Neves Carneiro, a fim de prestar esclarecimentos sobre as
relações de cooperação entre o governo norte-americano e a Polícia Federal brasileira."

REQUERIMENTO N' 38/02 Do Sr. Walter Pinheiro - que "requer seja convocado o Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Alberto Mendes Cardoso, a
fim de prestar esclarecimentos sobre as relações de cooperação entre o governo norte-americano e a
Polícia Federal brasileira."

REQUERIMENTO N° 39/02 Do Sr Walter Pinheiro - que "requer seja convocado o Ministro das
Exteriores, Sr. Celso Lafer, a fim de prestar esclarecimentos sobre as relações de cooperaçã o entre o
governo norte-americano e a Polícia Federal brasileira."

REQUERIMENTO N° 40/02 Do Sr. Walter Pinheiro - que "requer seja convocado o Ministro da Justi ça,
Sr. Miguel Reale ..\Jnior, a fim de prestar esclarecimentos sobre as relações de cooperação entre o
governo norte-americano e a Polícia Federal brasileira."

REQUERIMENTO N° 41/02 Do Sr. Rubens Bueno - que "solicita seja convidado o Senhor Embaixador
da Venezuela no Brasil, Alberto Emerictl ESGuerda Torres. a comparecer a esta Comissão para prestar
informações sobre a atual situação naquele País diante dos fatos ocorridos na última semana"

REQUERIMENTO N° 42/02 Do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer a designação de comitiva de
parlamentares para comparecer à posse do primeiro presidente do Timor Leste."

REQUERIMENTO N' 43/02 Do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "requer, ouvido o Plenário, seja aprovada
moção de congratulação pela postura do Governo brasileiro frente à crise na Venezuela."

REQUERIMENTO N° 44/02 Do Sr. Rubens Bueno· que "requer seja apreciada Moção de Louvor ao Sr.
Xanana Gusmão pela vitória nas hist óricas eleições presidenciais no Timor Leste"

REQUERIMENTO N° 45/02 Do Sr. Aldo Rebelo - que "requer, por ocasião do cessar-fogo assinado em
Angola no dia 4 de abril do corrente, a confecção de duas placas em homenagem aos Embaixadores
Italo Zappa (póstuma) e Ovídio Melo."

B - Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

MENSAGEM N° 1.081/00 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional.
texto da Emenda ao Artigo. XIII da Convenção Constitutiva da União Latina."
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N" 256/01 • do Poder Executivo· que "submote à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina
para a Viabilização da Construção e Operação de Novas Travessias Rodoviárias sobre o Rio Uruguai,
celebrado em Florianópolis, em 15 de dezembro de 2000."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado De Velasco, em 21/11/2001

MENSAGEM N° 1.262/01 - do Poder Executivo - que "mensagem relativa ao texto do Acordo sobre
Isenção Parcial de Vistos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
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República da Tunlsia."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 1.263/01 - do Poder Executivo - que "mensagem relativa ao texto do Acordo de
Comércio e Cooperação Econômica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Eslovaca."
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO
PARECER: pela aprovação.

MENSAGEM N° 51/02 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do Congresso Nacional o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Turquia, sobre Isenção de Visto para Titulares de Passaportes Comuns, celebrado em Ancara, em 20 de
agosto de 2001."
RELATOR: Deputado AUGUSTO FRANCO
PARECER: pela aprovação.

c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões· Art. 2411:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 3.011/97 - do Senado Federal - (PLS 122/1995) - que "estabelece medidas de
proteção aos interesses brasileiros contra práticas discriminatórias adotadas por outros países."
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL
PARECER: pela rejeição.
O Deputado Pedro Valadares apresentou voto em separado em 15/08/2001

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 1.252/99 - do Sr. Nilmário Miranda - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
argüição púlJlica para o cargo de Diretor Geral da Polícia Federal."
RELATOR: Deputado WALDIR PIRES
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado José Thomaz Nonô, em 12/12/2001
O Deputado José Thomaz Nonô apresentou voto em separado em 08/03/2002

PROJETO DE LEI NO 1.312199 - do Sr. Wagner Salustiano - que "dispõe sobre a concessão de
passaporte diplomático."
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 2.750/00 - do Sr. Alberto Fraga - Que "unifica os códigos telefônicos de acesso aos
serviços de emergência, e d á outras providências."
RELATOR: Deputado ALDO REBELO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N" 3.906/00 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "disciplina cursos de Universidades
Estrangeiras no Brasil."
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA
PARECER: pela aprovação.
Vista ao Deputado Hélio Costa, em 03/04/2002

PROJETO DE LEI N' 4.111/01 - do Senado Federal - que "proibe a importação dos produtos que
menciona, de países que adotem tratamento dsicriminat6rio contra as exportações brasileiras."



20008 Quarta-Ieira 24 UIARIO IH ('AMARA DOS UH)lJT.\J)OS .\bril de 2002

RELATOR: Deputado JOSÉ TELES
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 5,100101 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "dispõe sobre a organização de corpos
de bombeiros municipais voluntários."
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda de Comissílo 1 CREDN, e pela reJeiçao da Emenda de
Comissão 2 CREDN, e da Emenda de Comissão 3 CREDN,

PROJETO DE LEI N' 5.978101 - do Sr. Salomão Cruz - que "transfere ao domlnio dos Estados terras
pertencentes à União situadas na Faixa de Fronteira, e d á outras providências."
RELATOR: Deputado OSVALDO SOBRINHO
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM fASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 25/04102

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N' 5.653101 - do Sr. Padre Roque - que "dispõe sobre identificação de policiais e
bombeiros militares em ações de preservação da ordem pública."
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO, VIOLÊNCIA E NARCOTRÁFICO

LOCAL: Plenário 6, Anexo 11
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A • Audiência Pública:

Tema:

Discussão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua aplicação no contexto do atual perfil da
sociedade brasileira.

EXPOSITORES:
• Dr. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Juiz da 2" Vara da Infância e da Juventude da Comarca da
Capital - Rio de Janeiro/RJ;

• Dr. TARCrSIO JOSÉ MARTINS COSTA, Juiz da Vara da Infância e da Juventude de Belo



Abril de 2002

Horizonta/MG;

DIARIO DA CAMARA DOS DHUTADOS Quarta-teira 24 2000<)

• Dr. CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CONANDA);

• Coronel PM SEVERO AUGUSTO DA SILVA NETO, Chefe do Estado Maior da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais;

• Sra JUSSARA DE GOlAS, Assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) e
Coordenadora Nacional do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4 a sessão
Última Sessão: 25/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.038/01 - do Dep. Glycon Terra Pinto - que "Altera o art. 37, do Decreto-Lei 3688,
de 03 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais." (Apensados: PL 5925/2001 e PL 636412002)
RELATOR: Deputado M ÚCIO sA

PROJETO DE LEI NO 6.411102 - do Dep. Alberto Fraga - que "Estabelece a especialização de polícias
militares do Distrito Federal no policiamento escolar."
RELATOR: Deputado TADEU FILlPPELLI

PROJETO DE LEI N° 6.413/02 - do Dep. Alberto Fraga - que "Determina que as lotéricas e agências dos
Correios sejam atendidas por serviços de transportes de valores."
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

PROJETO DE LEI N" 6.421/02 - do Dep. Alberto Fraga - que "Dispõe sobre a proibição aos Municipios
que mant ém guarda municipal de contratarem Servi ços de Segurança Privada.·
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOBO

PROJETO DE LEI N° 6.450/02 - do Dep. Cabo Júlio - que "Acrescenta alinea ao § 11 do artigo ff' do
Decreto-Lei nO 667 de 02 de julho de 1969, que reorganiza as Policias Militares e os Corpos de
Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado UNO ROSSI

PROJETO DE LEI N' 6.508/02 - do Dep. José Carlos Coutinho - que "Institui o cadastro nacional de
infrações penais e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

LOCAL: Plenário 07 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA
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REQUERIMENTO N° 123/02 Da Sra. Angela Guadagnin e outros - que "solicita sejam convidados a
comparecerem a esta Comissão, para prestarem esclarecimentos sobre a operação de compra/venda de
imóveis pertencentes à Pelras (Fundo de Pensão da Petrobrás), os senhores Sérgio Ricardo de Oliveira,
Francisco Gonzaga de Oliveira, Carlos Flory, Paulo Sérgio Chamadoiro e José Roberto Ferreira Savóia."

B • Proposições Sujeitas à Aprecia ção do Plenário:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 32/99 - dos Srs. Paulo Paím e Ad ão Pretto - que "susta os
efeitos dos §§ 3° e 4° do art. 58 do Regulamento de Benefícios da Previd ência Social, baixado pelo
Decreto nO 2.172, de 5 de março de 1997, a Portaria MPAS nO 4.273, de 12 de dezembro de 1997, do art.
5° da Portaria MPAS n° 4.695, de 10 de agosto de 1998, do item 8 da Ordem de Serviço DSSIINSS nO
590, de 18 de dezembro de 1997, e da Ordem de Serviço DSS/INSS nO 617, de 26 de novembro de
1998."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição.
VISTA ao Deputado Eduardo Barbosa, em 18/10/2000

PROJETO DE LEI NO 2.386/00 - do Sr. Freire .fmior - que "dispõe sobre os crimes contra a saúde
humana." (Apensado: PL 3237/2000)
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3237/2000, apensado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 84/00 - do Sr. Professor Luizinho - que "institui Comissão Parlamentar
de Inquérito, destinada a investigar a Merenda Escolar." (Apensado: PRC 90/2000)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela rejeição deste, e do PRC-90/2000, apensado.

c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 li:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 3.942189 - do SF - (PLS 25/1989) - que "dispõe sobre a concessão de bolsas de
iniciação ao trabalho a menores assistidos e dá outras providências" (Apensados: PL 239/1991, PL
384/1995 e PL 3593/1993)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO
PARECER: pela aprovação deste, do PL-384/1995, apensados, com substitutivo, e pela rejeição do PL
239/1991, e do PL-3593/1993 , apensados.

PROJETO DE LEI N° 4.324/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "regula o § 7° do art. 226 da Constituiçáo
Federal, estabelecendo programa de incentivos para o planejamento familiar e dá outras providências."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.797/01 - do Senado Federal - (PLS 284/2001) • que "dispõe sobre a instalação
de telefones públicos para pessoas portadoras de deficiência auditiva e da fala e usuários de cadeiras de
rodas." (Apensado: PL 4347/2001)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste. e pela rejeição do PL-4347/2001, apensado.
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PROJETO DE LEI N' 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "regula o exercício da profíss ão de
Conselheiro em Dependência QUímica."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 742/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre o parcelamento de débitos
com a Previdência Social e o FGTS, mediante retenção de parcela do Fundo de Participação dos
Municípios." (Apensados: PL 1038/1995, PL 1415/1996, PL 2845/1997 e PL 2918/1997)
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO
PARECER: pela rejeição deste, da emenda apresentada na Comissão, e dos PL-1038/1995, PL
1415(1996, PL-2845/1997 e PL-2918/1997, apensados, e do substitutivo adotado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

PROJETO DE LEI I\P 2.002/96 - do Sr. Fioravante - que "concede anistia de dvidas das entidades
beneficentes de assistência social para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e di outras
providências." (Apensados: PL 1822/1999, PL 2018/1999, PL 2038/1999 e PL 3019/1997)
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela rejeição deste, do PL-1822/1999, do PL-2018/1999, e do PL-3019/1997, apensados, e
pela aprovação do PL-2038/1999, apensado.

PROJETO DE LEI N° 14/99 - do Sr. Paulo Rocha· que "altera o artigo 224 do Decreto-Lei rf 5.452, de
de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho."
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI N° 343/99 - do Sr. Chico da Princesa - que "institui a Semana de Prevenção do Aborto
e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ARMANDO AB luo
PARECER: pela aprovação deste.

PROJETO DE LEI I\P 529/99 - do Sr. Enio Bacci - que "modifica o CDdi90 Civil, facilitando adoção
independente de idade e dá outras providências." (Apensados: PL 534/1999 e PL 536/1999)
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: pela rejeição deste, do PL-534/1999, e do PL-536/1999, apensados.

PROJETO DE LEI NO 749/99 - do Sr. Dino Fernandes - que "dispõe sobre o acesso aos medicamentos
para os servidores públicos. li

RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 1.084/99 - do Sr. Paulo Paim - que "fixa o percentual de aumento para remédios e
medicamentos de acordo com o reajuste dos beneficios mantidos pela Previd ência Social." (Apensado:
PL 4009/2001 )
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-4009/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 1.558/99 - do Sr. Eduardo Jorge - que "fixa o limite máximo do valor dos beneficios
do regime geral de previdência social."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.
Vista ao Deputado Jorge Alberto, em 06/12/2000

PROJETO DE LEI N° 1.922199 - do Sr. Eduardo Jorge - que "inclui a inven ção de medicamento para
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prevenção e tratamento da Sindrome de Imunodeficiêncía Adquirida - SIDNAIDS e de seu processo de
obtenção como matérias não patenteáveis."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 2.056/99 - do Sr. Silas Brasileiro - que "estabelece incentivos fiscais para
integrantes da cesta básica do trabelhador."
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: pela aprovação deste e pela rejeição da emenda apresentada na Comissão

PROJETO DE LEI N' 2,132/99 - do Sr. Darclsio Perondi - que "cria contribuição destinada a custear
pesquisas e programas de saúde ligados à prevenção e ao tratamento das doenças decorrentes do
consumo de cigarros, charutos, cigarrilhas e de bebidas alcoólicas." (Apensado: PL 4107/2001)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-41 07/2001 , apensado.

PROJETO DE LEI N° 2.328/00 - do Sr. Santos Filho - que "altera a Lei nO 9.732, de 11 de dezembro de
1998, no tocante à isenção da contribuição previdânciária para as entidades filantrópicas."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação.
VISTA ao Deputado Darcísio Perondi, em 25/04/2001

PROJETO DE LEI N' 2.410/00 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições financeiras e bancárias se equiparem tecnologicamente para prestar atendimento à
população portadora de deficiência." (Apensados: PL 2580/2000, PL 3443/2000, PL 5048/2001 e PL
5525/2001)
RELATORA: Deputada UDIA QUINAN
PARECER: pela aprovação deste, do PL-2580/2000, do PL-3443/2000. do PL-504B/2001, e do PL
5525/2001, apensados, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 2.629/00 - do Sr. Fernando Coruja - que "dispõe sobre a notificação compulsória
de casos de subnutrição às autoridades da área da Saúde Pública."
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA
PARECER: pela rejeição
Vista ao Deputado Henrique Fontana, em 13/12/2001

PROJETO DE LEI NO 2.643/00 - da Sra. Vanessa Grazziotin - que "acrescenta alínea ao inciso IV do art.
13 da Lei nO 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que "Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
e dá outras providências."
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 2.983/00 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "altera a Lei n° 8.213, de 24 de julho
de 1991, acrescentando § 4° ao art. 55, para permitir a averbação de tempo de atividade rural nos casos
que especifica."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.058/00 - do Se Bispo Wanderval - que "altera os arts. 29 e 55 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, dispondo sobre a forma de cálculo dos benefícios da Previd ência Social, bem como
permite o recolhimento de contribuiçóes relativas a períodos anteriores à filiação junto ao Regime Geral
de Previdência Social." (Apensados: PL 3746/2000 e PL 3471/2000 (Apensado: PL 3502/2000»)
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição do PL- 3.058/00 e pela rejeição do PL-3471/2000, do PL-3502/2000, e do PL
3746/2000, apensados.

PROJETO DE LEI N' 3.059/00 - do Sr. Darclsio Perondi - que "estabelece que até que seja feita a
regulamentação do funcionamento das Farmácias de Manipulação Municipais ou mesmo dos Consórcios
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Intermunicipais de Manipulação nenhum deles será interditado." (Apensado: PL 4133/2001)
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do PL-4133/2001, apensado, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N" 3.101/00 - do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre o custeio da assistência à
saúde dos trabalhadores e de seus dependentes, e dà outras providências." (Apensado: PL 4956/2001)
RELATOR: Deputado DR. RDSINHA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-4956/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N° 3.183/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera os arts. 154 e 158 da Lei na 9.503, de
23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
PARECER: pela aprovação deste, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 3.393/00 - do SI' Eduardo Jorge - que "cria obrigação às operadoras e
administradoras de Planos de Saúde para que informem aos seus usuários os valores que pagam pelos
serviços dos profissionais da saúde."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 3.436/00 - do Sr. Valdeci Oliveira - que "acrescenta alínea "z" ao § 9" do art. 28 da
Lei na 8.212, de 24 de julho de 1991, para excetuar da incidência da contribuição sobre a remuneração
paga ao segurado empregado as parcelas relativas a prêmios que mo integram o salário, conforme
previsto em acordo ou convenção coletiva."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.504/00 - do Sr. Rubens Bueno - que "determina a obrigatoriedade dos hospitais
de grande porte contarem com cirurgiões-dentistas em seus corpos clinicas."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.542100 • do Sr. Alberto Fraga - que "regulamenta o oferecimento de tratamento
preventivo à síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 3.965/00 - do Sr. Milton Monti - que "dispõe sobre a criação de guardas-mirins e dá
outras providências."
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 4.146/01 - do Sr. Luiz Bittencourt - que "dispõe sobre a garantia de obtenção de
vagas em creches e escolas pjblicas para filhos de pessoas portadoras de deficiências, próximas de
suas residências."
RELATOR: Deputado DARCfslO PEROND!
PARECER: pela aprovação deste, com emenda.

PROJETO DE LEI N° 4.224/01 - do Sr. léo Alcântara - que "dispõe sobre a exposição do alvará sanitário
em estabelecimentos que vendem alimentos ao público."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.264/01 - do SI' Luiz Bittencourt - que "altera a Lei no 8.899. de 29 de junho de
1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo
interestadual, para estender o benefício às crianças portadoras de câncer."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA
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PARECER pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.350/01 - do Sr. Josué Bengtson - que "dispõe sobre a concessão de passe livre
às pessoas portadoras de hanseniase no transporte público coletivo rodoviário interestadual."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N' 4.506/01 - do Sr. Enio Bacci - que "determina que as indústrias de bebidas
alcoólicas custearão as despesas de recuperação dos dependentes de álcool."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 4.584/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a isenção de taxa de
emissão de passaportes e demais documentos de viagem para os maiores de sessenta e cinco anos."
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.616/01 - do Sr De Velasco - que "institui o dia Nacional de Mutirão da Saúde."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 4.618/01 - do Sr. De Velasco - que "acrescenta parágrafo ao art. 55 da Lei nO
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.....
RELATOR: Deputado REMI TRINTA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4,705/01 - do Sr. Lincoln Portela - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de as
embalagens de refrigerantes conterem advertência sobre obesidade."
RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 4.738/01 - do Sr, José Carlos Coutinho - que "altera a Lei rf 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins
de transplante e tratamento, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N' 4.777/01 - do Sr. Jovair Arantes - que "dispõe sobre a proibição, em todo o
território nacional, da produção, do uso e comercialização de fibras à base de acetato de polivinila - PVA,
destinadas ao fabrico de fibrocimento, ou o seu uso como isolantes acústicos e térmicos." (Apensado: PL
4884/2001)
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-4884/2001, apensado.

PROJETO DE LEI N" 5.132/01 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a notificação compulsória de
efeitos colaterais de medicamentos."
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N' 5.218/01 - do Sr. Alberto Fraga - que "estabelece a obrigatoriedade de um
profissional da área de saúde nos v õos com duração superior a duas horas e d á outras providências."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI N° 5.378101 - 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."
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RELATORA: Deputada L1DIA QUINAN
PARECER: pela aprovação.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 4· sessão
Última Sessão: 25104/02

Projetos de Lei (A.rt. 119, I e §10)

PROJETO DE LEI N' 513/99 - do Sr. Cunha Bueno - que "institui o ressarcimento obrigatório aos
estabelecimentos públicos de saúde, pelas indústrias de cigarros e derivados do tabaco, das despesas
com o tratamento de pacientes portadores de doenças provocadas ou agravadas pelo fumo e seus
derivados." (Apensados: PL 708/1999, PL 798/1999 e PL 3129/2000)
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI NO 4.527/01 - do Sr. Paulo Marinho - que "altera dispositivos da Lei ri' 8.059, de4 de
julho de 1990, considerando as filhas solteiras dos ex-combatentes como dependentes, para fins de
percepção de cota-parte de pensão especial."
RELATOR: Deputado EULER MORAIS

PROJETO DE LEI N' 5.413/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre o teor máximo de
concentração de ion fluoreto, nas águas minerais naturais e nas éguas purificadas adicionadas de sais,
comercializadas no país."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI NO 5.414/01 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "institui a obrigatoriedade dos hospitais
públicos e privados garantirem internação hospitalar aos doadores de sangue."
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N' 5.419/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "regulamenta aposentadoria de
advogado autônomo."
RELATOR: Deputado DARCislO PERONDI

PROJETO DE LEI N" 5.930/01 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que ·prevê o pagamento de auxilio-funeral
aos segurados da Previdência Social."
RELATOR: Deputado EULER MORAIS

PROJETO DE LEI N" 6.063/02 - do Sr. Almeida de Jesus - que "dispõe sobre os direitos dos doadores
de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terap êuticos ou para transplantes."
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 6.069/02 - do Sr. Rafael Greca - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
equipamento e farmácia básica de reanimação, por parte das clinicas que realizam cirurgias, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO

PROJETO DE LEI N° 6.075/02 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a proibição da exposição da
imagem de crianças e adolescentes doentes pelos veículos de comunicação social."
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

PROJETO DE LEI NO 6.078/02 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "acrescenta dispositivo à Consolidação
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ri' 5.452, de 1° de maio de 1943. para garantir seguro
de vida aos jornalistas profissionais."
RELATOR: Deputado IVAN PAIXÃO

PROJETO DE LEI N' 6.085/02 - da Sra. Angela Guadagnin - que "modifica o "caput" e acrescenta
parágrafos no artigo 320 da Lei nO 9.503. de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro."
RELATOR: Deputado LAfRE ROSADO

PROJETO DE LEI W 6.086/02 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "cria a Semana Nacional de Prevenção
à Obesidade e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES

PROJETO DE LEI N° 6.090/02 - do Sr. Orlando Fantazzíni - que "veda 8 exposição de mulheres nuas ou
em trajes sumários em material de divulgação turística."
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

PROJETO DE LEI N' 6.092/02 - do Sr. Orlando Fanlazzini - que "institui a Certidão Negativa de
Utilização Ilegal do Trabalho da Criança e do Adolescente e dá outras providências."
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 6.096/02 - do Sr. Feu Rosa - que "altera a Lei ri' 8.069, de 13 de julho de 1990,
que "Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.....
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO

PROJETO DE LEI N' 6.121/02 - do Sr. Enio Baccí - que "dispõe sobre o direito do consumidor de
consultar nas farmácia e drogarias o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas - DEF, para conhecer
nome genérico dos medicamentos."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N° 6.135/02 - da Sra Socorro Gomes - que "dispõe sobre a destinação de 30% (trinta
por cento) das habitações produzidas para famílias de baixa renda, às mulheres chefes de fam í1ia."
RELATOR: Deputado TARCISIO ZIMMERMANN

PROJETO DE LEI N" 6.155102 - do Sr. Paulo Gouvêa - que "introduz inciso XIII, ao art. 3", da Lei ri'
9.790, de 23 de março de 1999"
RELATOR: Deputado FIORAVANTE

PROJETO DE LEI N° 6.158/02 - do Sr. Robson Tuma - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação de Nada Consta das Justiças Comum e Federal para a realização de cirurgias plásticas
que descaracterizem ou impeçam o reconhecimento da pessoa."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N' 6.172/02 - do Sr. José Car10s Coutinho - que "dispõe sobre a dispensa da
presença de advogado nos feitos judiciais relativos à adoção de menores e adolescentes."
RELATORA: Deputada LÚCIA VÂNIA

PROJETO DE LEI N' 6.175/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a concessão de
incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que firmarem contratos de trabalho com pessoas."
RELATOR: Deputado DARCíSIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 6.226/02 - do Sr. Augusto Nardes - que "altera a Lei (\0 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que "estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. e dá outras providências", para dispor
sobre a oferta de informações para pessoas portadoras de defici ência visual."
RELATOR: Deputado FIORAVANTE

PROJETO DE LEI N' 6.227/02 • do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre a regulamentação da
atividade do trabalhador diarista e cria o Comprovante de Pagamento de Diarista - COMPADI."
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO

PROJETO DE LEI N° 6.233/02 - do Sr. Paulo Rocha - que "acrescenta dispositivo à Lei ri' 8.069, de 13



Abril de 2002 DJARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Quarla-kira 24 20017

de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente."
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI N° 6.234/02 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "dispõe sobre o tratamento dos casos
de hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria diagnosticados precocemente."
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA

PROJETO DE LEI N' 6.244/02 - do Sr. Dr. Gomes - que ·proíbe a venda de antibióticos sem a
apresentação de receita médica." (Apensado: PL 6249/2002)
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA

PROJETO DE LEI N° 6.251/02 - do Sr. Carlos Nader - que "dispõe sobre incentivos fiscais para doações
de refeições destinadas a distribuição a pessoas carentes."
RELATOR: Deputado DAMIÃO FElIC1ANO

PROJETO DE LEI NO 6.254/02 - do Sr. Dr. Heleno - que "altera a Lei nO 9.503, de 23 de setembro de
1997, que "instituí o Q)digo de Trânsito Brasileiro", para dispor sobre a identificação dos veículos
utilizados por pessoas portadoras de defici ência física."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 6.304/02 - do Senado Federal - (PLS 122/2001) - que "institui o Dia Nacional do
Controle das Infecções Hospitalares."
RELATOR: Deputado ARMANDO ABluo

PROJETO DE LEI NO 6.311/02 - do Sr. Paulo Rocha - que "altera dispositivos da Lei n.O 9.637, de 15 de
maio de 199B, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais."
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 6.315/02 - do Sr. Feu Rosa • que "altera dispositivo do novo Código
Civil." (Apensado: PL 6350/2002)
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 6.320/02 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "toma obrigatório o oferecimento pelo
SUS da vacina contra hepatite B, nos casos que menciona e dá outras providências,"
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 6.322/02 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "assegura o oferecimento, preventivo e
gratuito. pelo Estado, no âmbitO do SUS, do exame de triagem de diagnóstico de deficiência de aI1a-~

antitripsina e dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA

PROJETO DE LEI N° 6.325/02 - do Sr. Neuton Lima - que "altera para sessenta anos a idade do idoso
constante do art. 1 da Lei nO. 10.048, de 8 de novembro de 2000."
RELATOR: Deputado DR. BENEDITO DIAS

PROJETO DE LEI NO 6.352/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "revoga o art.4° da Lei nO 6.515, de
26 de dezembro de 1977."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ

PROJETO DE LEI N° 6.369/02 - do Sr. Waldemir Moka - que "determina a obrigatoriedade de cobertura
da cirurgia de vasectomia pelas empresas de planos de saúde."
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

PROJETO DE lEI N° 6.376/02 - do Sr. Paulo Rocha - que "allera o art. 46 do Estatuto da Criança e do
Adolescente"
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN

PROJETO DE LEI W 6.382/02 - da Sra. TeIma de Souza - que "institui o Dia Nacional de Assistência à
Dor e Cuidados Paliativos"
RELATOR: Deputado EBER SILVA
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PROJETO DE LEI N° 6.397/02 - do Sr. Flávio Aros - que "institui a data de 16 de novembro, como o "Dia
Nacional dos Ostomlzados"."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N° 6.451/02 - da Sra. Kália Abreu - Que "dá nova redação às Leis nO 8.212 e 8.213, de
24 de julho de 2001 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N' 6.455/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a profissão de
Instrumentador Cirúrgico, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado VICENTE CAROPRESO

PROJETO DE LEI N° 6.456/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
existência e funcionamento das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar nos hospitais do Pa is."
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

PROJETO DE LEI N' 6.461/02 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre o piso salarial dos
profissionais das áreas de Educação e Saúde."
RELATOR: Deputado LAVOISIER MAIA

PROJETO DE LEI N" 6.468/02 - do Sr. Vicente Caropreso - que "acrescenta § 5° ao Ar!. 18 da Lei nO
3.268, de 30 de setembro de 1957, para dispor sobre a inscrição do registro profissional de médico em
caso de exerclcio da atividade em cidades de fronteiras entre Estados jurisdicionados à diferentes
Conselhos Regionais."
RELATOR: Deputado DARClslO PERONDI

PROJETO DE LEI N" 6.485/02 - do Sr. Osório Adriano - que "institui o "auxilio adoção" para o abrigo
familiar de crianças internadas em orfanatos, e dá outras provid ências."
RELATORA: Deputada TET~ BEZERRA

PROJETO DE LEI N' 6.499/02 - do Sr. Luiz Ribeiro - que "determina que as Empresas de Teleton'18
assegurem ao portador de necessidades visuais, Telefones Públicos com teclados escritos no Sistema
Braille e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

LOCAL: Plenário 12 do Anexo 11
HORÁRIO: 10h

REUNIÃO ORDINÁRIA

A • Requerimentos:

REQUERIMENTO N° 11/02 Do Sr. Paulo Paim - que "requer a instalação da subcomissão permanente
na ctasp para discutir as mudanças da clt"

REQUERIMENTO W 12/02 Do Sr. Paulo Paim· que "requer a criação de subcomissão especial na ctasp
para discutir salário mlnimo·

REQUERIMENTO N' 17/02 Do Sr. Jovair Arantes - que "solicita a realização de audiência pjblica
conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior para a discussão do tema "Alternativas
para a Habitação Popular"."

REQUERIMENTO N" 18/02 Do Sr. Avenzoar Arruda - que "requer que seja CONVOCADO o ministro da
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saúde para explicar processo de extinção da FUNASA e Medida Provisáris nO 33/2002."

REQUERIMENTO N° 19/02 Do Sr. Luiz Antonio Fleury - que "requer a realização de audiência pública
Comissão de Trabalho para discussão do PL 1491/99 (Lei Postal)"

REQUERIMENTO NO 20/02 Do Sr. Paulo Paim - que "requer a realização de aUdiência píbfica para
discutir os projetos de lei que tratam dos direitos do empregado doméstico que tramitam nesta
Comissão."

REQUERIMENTO N° 21/02 Dos Srs. Avenzoar Arruda e Tarcisio Zimmermann - que "requer o convite ao
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego para explicitar razões do corte de recursos orçamentários e o
atraso na liberação de recursos para o Programa de Qualificação e Profissionalização do Trabalhador."

REQUERIMENTO N' 22/02 Do Sr. Avenz.oar Arruda - que "requer audiência ~blica para debater o
direito de greve no serviço público."

B ~ Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI NO 5.721/01 - do Poder Executivo - (MSC 1254/2001) - que "altera a Lei ri' 8.112, de
11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurfdlco dos Servidores Públicos Civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI NO 5.756/01 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA - que "cria 183 Varas Federais
destinadas precipuamente à interiorização da Justiça Federal de Primeiro Grau e á implanta ção dos
Juizados Especiais Federais no Pafs e dá outras providências."
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela aprovação. com substitutivo.

c w Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 11:

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI N° 3.982/00 - do Sr Luiz Pontes - (PLS 600/1999) - que "acrescenta parágrafo único
ao art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei rf 5.452, de 1° de
maio de 1943, para assegurar o pagamento dos salários à empregada gestante, demitida sem justa
causa. até cinco meses após o parto. e dá outras providências." (Apensado: PL 3314/2000)
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3314/2000. apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N° 23/95 - do Sr. Eduardo Jorge - (PLS 11/1994) - que "veda dispensa do trabalhador
portador de doença profissional ou sequelas de acidente do trabalho." (Apensado: PL 500/1995)
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL-SOO/199S, apensado.
VISTA ao Deputado Pedro Henry, em 04/0412001



20020 Quarta-lí.:ira 24 D/.\RIO IH ('AMAR:\ DOS IJlCl'lJ lADOS .\bnl de 2002

o Deputado Pedro Henry apresentou voto em separado em 17/04/2001

PROJETO DE LEI N° 1.778/99 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera o artigo 37 da Lei nO 8,934, de 18 de
novembro de 1994, que "dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá
outras provid ências","
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: pela aprovação,

PROJETO DE LEI I\f 2,072/99 - do Sr. João Magno - que "dispõe sobre prévio registro ou licença de
autoridade ambiental para ainclusão no orçamento da União de projeto ou atividade que potencialmente
afete ou danifique o meio ambiente."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: Relator, Dep. Luciano Castro, acata parecer do relator anterior, Dep. Luciano Castro, pela
rejeição deste.

PROJETO DE LEI NO 2,498/00 - do Sr. Eunício Oliveira - que "altera a Lei nO 7.418, de 16 de dezembro
de 1985, que "institui o Vale-Transporte, e dá outras providências", para instituir alternativamente o
Auxílio-Transporte," (Apensado: PL 3376/2000)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: pela rejeição deste, e do PL-3376/2000, apensado.

PROJETO DE LEI N" 2.748/00 - do Sr. Alberto Fraga - que "altera a Lei nO 7.289 de 18 de dezembro de
1984, modificada pela Lei ri' 7.475 de 13 de maio de 1986 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar do Distrito Federal), modificando o tempo de serviço prestado pelos Policiais Militares
Femininos." (Apensados: PL 274912000 e PL 3013/2000)
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO
PARECER: pela aprovação deste, e do PL-2749/2000, apensado, com substitutivo, e pela
prejudicialidade do PL-3013/2000. apensado.

PROJETO DE LEI N" 3.281/00 - do Sr. De Velasco - que "dispõe sobre a concessão, pela União, de
bolsas de estudo para alunos, entre sete a catorze anos, cujos pais estejam desempregados, em escolas
particulares, na ausência de vagas em escolas públicas."
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N' 4.343/01 - do Sr. Mário Assad Júnior - que "altera a Lei nO 9.883, de 7 de
dezembro de 1999, estabelecendo normas para a nomeação do Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN e impondo restrições ao ocupante do cargo de Diretor·Geral da Agência Brasileira de
Inteligência - ABIN que for exonerado"
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.

PROJETO DE LEI N° 4.989/01 - do Sr, Ricardo Ferraço - que "acrescenta o art. 7"-6 à Lei 8987, de 13
de fevereiro de 1995, vedando às concessionárias e permissionárias de serviço público o registro de
inadimplemento de consumidor em bancos de dados e cadastros."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N" 5.596J01 - do Sr. ll/árcio Reinaldo Moreira - que "altera o § 1° do art. 841, da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, de primeiro de maio de 1943, para
díspar sobre a exigência de notificação pessoal do Reclamado."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN
PARECER: pela aprovação.

AVISOS
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE
AMANHÃ (DIA 25/04/2002)

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 6.546/02 - do EXEC - que "dispõe sobre posicionamento dos servidores ocupantes
de cargos da carreira de Especialista em Meio Ambiente na tabela de Vencimentos instituída pela Lei nO
10.410, de 11 de janeiro de 2002."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 3D/04/02

Substitutivo (Art. 119, 11 e §i°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 1.597/99 - do Sr. Marcelo Barbieri - que "cria o Conselho Federal dos Técnicos de
Segurança do Trabalho - CONFETEST -e os Conselhos Regionais dos Técnicos de Segurança do
Trabalho - CORETEST e dã outras provid ências" (Apensado: PL 5083/2001)
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

Decurso: 3· sessão
Última Sessão: 26/04/02

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI NO 3.441/00 - do Sr. Paulo Octãvio - que "dispõe sobre o exercicio da profissão de
Detetive Particular." (Apensado: PL 5443/2001)
RELATOR: Deputado RICARDO R/aUE

PROJETO DE LEI N° 5.434101 - do Sr José Carlos Coutinho - que "dá nova redação ao parágrafo único
do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, instituída pelo Decreto-Lei rf 5452, de 1° de maio de
1943."
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

PROJETO DE LEI N° 5.435/01 - do Sr. José Cartas Coutinho - que "adiciona o inciso V ao artigo 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5452, de 1° de maio de 1943."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N" 5.441101 - do Sr. Mãrcio Fortes - que "altera o art. 29 da Lei cf 8.666, de 21 de
junho de 1993. para incluir a quitação da contribuição sindical como documento obrigatório na
participação de licitações públicas."
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO

PROJETO DE LEI N° 5.452/01 - da Sra. Iara Bernardi - que "altera a Lei nO 5473, de 10 de julho de 1968,
que "regula o provimento de cargos sujeitos a seleção...•
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 5.457/01 - do Senado Federal - (PLS 47/2000) - que "altera a Lei n° 8666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para
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licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N' 5.513/01 - da Sra. Maria Lúcia - que "altera o art. 11 da Lei ri' 9790 de 23 de
Março de 1999 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N" 5.516/01 - do Sr. Waldir Pires - que "altera o art. 10 da Lei rf 7.998, de 11 de
janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N' 5.544101 - do Sr. Wigberto Tartuce - que "obriga a contratação de mão-de-obra
para a classificação de lixo nos aterros sanitários."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.554/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre o salário profissional
secretariado."
RELATOR: Deputado MEDEIROS

PROJETO DE LEI N" 5.566/01 - do Sr. Paulo Paim - Que "dispõe sobre a proibição do uso de métodos
de recrutamento de pessoal que possam causar dano a honra e a dignidade do trabalhador."
RELATORA: Deputada VANESSA GRAZZIOTIN

PROJETO DE LEI N" 5.643/01 - do Sr. Ezidio Pinheiro - que "altera o art. 2° da Lei nO 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, que "Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR"."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

PROJETO DE LEI N° 5.646/01 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Sertão, no Estado de Pernambuco, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOÃO TOTA

PROJETO DE LEI N° 5.647/01 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "autoriza o Poder Executivo a instituir a
Fundação Universidade Federal do Agreste, no Estado de Pernambuco, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO HENRY

PROJETO DE LEI N° 5.658101 - do Sr. Pedro Celso - que "estabelece o direito de sindicaliza ção para o
empregado de entidade sindical."
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

PROJETO DE LEI N' 5.685/01 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "modifica artigos na Consolidação
das Leis Trabalhistas, DecretlrLei nO 5452, de 10 de maio de 1943, excluindo a possibilidade de Contrato
Tácito de Trabalho."
RELATOR: Deputado RICARDO RIQUE

PROJETO DE LEI N' 5.707/01 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a profissão de Técnico de
Operação em Processamento, Utilidades e Transferência de Estocagem em plantas de extração e refino
de petróleo, petroquimica e química."
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

PROJETO DE LEI N' 5.710101 - do Se Fernando ferro - que "acrescenta parágrafo ao ar. 543, da
Consolidação da Leis do Trabalho, a fim de dispor sobre a indeniza ção em caso de rescisão do contrato
de empregado eleito para cargo de dirigente sindical ou suplente."
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

PROJETO DE LEI N° 5712/01 - do Senado Federal - (PLS 64/2001) - que "regulamenta o exercicio da
profissão de decorador e dá outras providências." (Apensado: PL 6460/2002)
RELATORA: Deputada NAIR XAVIER LOSO

PROJETO DE LEI NO 5.713/01 - do Sr. Jorge Pinheiro - que "modifica a Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
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contratos da Administração Pública e dá outras providências, para acrescentar dispositivo ao art. 17, que
trata da alienação de bens da Administração Pública."
RELATOR: Deputado VIVALDO BARBOSA

PROJETO DE LEI N° 5.755f01 - do Senado Federal - (PLS 186f2000) - que "disciplina os consórcios
públicos entre Estados e e'1tre ~unicípios." (Apensados: PL 6007/2001 e PL 6354/2002)
RELATOR: Deputado JOSE MUCIO MONTEIRO

PROJETO DE LEI N° 5.780/01 - do Sr. Luiz Moreira - que "cria o Conselho Federal dos Compositores e
Autores Musicais, altera a Lei n° 9610, de 19 de fevereiro de 1998 e dá outras providências."
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI N' 5.798/01 - do Sr. Magno Malta - que "dispõe sobre a reserva de vagas nas
empresas para el<-dependentes de dro~as.n

RELATOR: Deputado AVENZOAR ARRUDA

PROJETO DE LEI N' 5.806/01 - do Sr. Márcio Bittar - que "libera acesso a informações do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI e do Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos - SIAPE."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUELLI

PROJETO DE LEI N° 5.820/01 - do Sr. Telmo Kirst - que "obriga sindicatos e associações similares em
greve a fixar formas e atendimento mínimo do usuário de seus serviços."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI

PROJETO DE LEI N° 5.822/01 - do Sr. Max Rosenmann - que "altera o § 20 do art. 477 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, para dar eficácia liberatória ao recibo de quitação de verbas rescisórias
homologado por entidade sindical."
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 5.832/01 - do Sr. Anivaldo Vale - que "dispõe sobre a transformação da Faculdade
de Ciências Agrárias do Pará em Universidade Federal Rural da Amazônia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PEDRO CELSO

PROJETO DE LEI N" 6.489102 - do EXEC - (MSC 224/2002) - que "dispõe sobre a remunera ção dos
cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional, e dá outras provid ências."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N' 6.490/02 - do EXEC - que "dispõe sobre a remunera ção dos integrantes das
Carreiras de Diplomata. Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N' 6.492/02 - do EXEC - tMSC 227/2002) - que "dispõe sobre a criação da
Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico à Inspeção - GDATI, e dá outras
providências. "
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS KONDER REIS

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

LOCAL: Plenário 11 do Anexo 11
HORÁRIO: 09h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

A· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões· Art. 2411:
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PROJETO DE LEI N° 4.796/01 - do Sr. Pedro Piva - que "denomina "Aeroporto Internacional de
Viracopos - Governador Mário Covas" o Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas,
no Estado de São Paulo." (Apensado: PL 4038/2001 (Apensados: PL 4089/2001 e PL 4436/2001))
RELATOR: Deputado ALMIR SÁ
PARECER: pela rejeÇão deste, do PL-4089/2001, e do PL-4436/2001, apensados, e pela aprovação do
PL-4038/2001. apensado.
Vista ao Deputado Neuton Lima, em 20/03/2002

PROJETO DE LEI N' 4.220/01 - do Senado Federal - (PLS 261/2000) - que "denomina "Viaduto
Trampolim da Vitória" o viaduto localizado no entroncamento das rodovias BR-101 e BR- 304(B), no
Município de Parnamirim, no Estado do Rio Grande do Norte."
RELATOR: Deputado GONZAGA PATR10TA
PARECER: pela aprovação.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI N' 1.691/96 - do Sr. Siras Brasileiro - que "obriga as montadores de veiculos
automotores a reduzir a potência dos molares por elas produzidos."
RELATOR: Deputado PAULO GOUVEA
PARECER: pela rejeição.

PROJETO DE LEI NO 559/99 - do Sr. Fernando Zuppo - que "isenta os aposentados do pagamento de
pedágio nas rodovias federais"
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA
PARECER: pela rejeição deste, e da CVO-1/0.

PROJETO DE LEI N° 3.988/00 - do Sr. Pedro Celso - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação
de veículos de transporte IlÍblico coletivo terrestre e <área para a condução de deficientes {sicos
especiais."
RELATOR: Deputada ORLANDO FANTAZZINI
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 4.296/01 - do Sr. Fernando Gabeira - que "altera a Lei nO 9.966. de 28 de abril de
2000. que "dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscaliza ção da poluição causada por lançamento de
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências.....
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.128/01 - do Sr. Narcio Rodrigues - que "denomina "Aeroporto de Uberaba - Mário
de Almeida Franco" o aeroporto da cidade de Uberaba, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MÁRCIO MATOS
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.390/01 - do Sr. Ivan Paixão - que "denomina "Rodovia Padre Pedro" ao trecho da
rodovia BR-235 entre Aracaju e a divisa SE/BA."
RELATOR: Deputado MARIO NEGROMONTE
PARECER: pela aprovação.

PROJETO DE LEI N° 5.533/01 - do Sr. Eliseu Resende - que "denomina "Rodovia Telesphoro Rezende"
trecho da BR - 482, no Estado de Minas Gerais."
RELATOR: Deputado MAURO LOPES
PARECER: pela aprovação.
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PROJETO DE LEI NO 5.639/01 - da Sra. Ana Corso - que "acrescenta dispositivo ao art. 21 do Código
Brasileiro de Aeronáutica, relacionado à inspeção de segurança nos aeroportos."
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA
PARECER: pela aprovação.

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

2° SEMINÁRIO

Local: Auditório Nereu Ramos, Anexo 11

Horârio: 9h

1- Manhã:

.9h -"O Disclplinamento <:\o Transporta RodoViátio de Cargas";

11- Tarde:

- 14h - "O Discipllnamento e a Lei Postar';

- 16h - "Os Novos Organismos Governamentais voltados para o Setor de Transportes:

- Aginda Nacional de Transportas Terrestras (ANTI);

• Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIl);

- Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)".

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA

COMISSÃO ESPECIAL

PL 4.828/98 - SEMENTES

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenálio 5, Anexo 11

Honino: 14h

PAUTA

1- Audiência Pública com os convidados:

ANTONIO ROQUE DECHEN. Conselheiro Federal do CONFEA; e

LUIZ ROBERTO BAGGIO. Representante do Presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;

11- Requerimento:
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Do Deputado Nilson Mourão, que "requer seja realizada visita a Rio Branco - AC, com integrantes da Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL 4828, de 1998."

PROJETO DE LEI N' 4.828, de 1998 . do Poder Executivo· que 'dlspõe sobre a produção, o comérdo e a fiscalização de sementes e dá outras
providêndas·.

RELATOR: Deputado MOACIR MICHELEITO

COMISSÃO ESPECIAL

PL 2.763/00

POLlTICA NACIONAL DE SANEAMENTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 07, Anexo 11

Horário: 14h

PAUTA

Votação do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI N° 2.763, DE 2000 - dos Srs. SérgiO Novais e Marie do Carmo Lara - que "dispõe sobre a Polftlca Nacional de Saneam~nto,
seus Instrumentos e dá outras providências" (apensado: PL 4.147/01)

RELATOR: Deputado ADOLFO MARINHO

PARECER: favorável, com substitutivo

VISTA: conjunta aos Deputados Pedro Fernandes e Milton Menti em 2610910f

COMISSÃO ESPECIAL

PL 203/91 - POlÍTICA NACIONAL DE RESíDUOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo li

Horário: 14h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Convidados:

EGL~ NOVAIS TEIXEIRA, Professora Doutora da áea de resíduos s~ldos do Deplo de Saneamenlo e Ambiente da Faculdade de Engenharia
Civil da UNICAMP;

PAULO ROBERTO MARTINS, pesquisador do Inslltuto de Pesquisas Tecn~'cas do estado da Sâo Paulo;

WALDIR ANTONIO BIUO, Prolessor Doutor da Faculdade de Engenharia Mec ânlca da UNICAMP.

PROJETO DE LEI N" 203. DE 1991 • do Senado Feder,,1 . que "diSpõe sobre o acondicionam.mlo, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinaçao final dos residuos de serviços de sawe" (apensados: PL 4.131189, PL 447/91, PL 1.137/9t, PL 1.154191, PL 1.814191, PL 2.932192,
PL 3.333/92, PL 4.344/93, PL 4.398/94, PL 1.094/95, PL 1.138195, PL 1.259195 (PL. 5.574/01) , PL 2.272196, PL 2.949197, PL 3.029/97, PL
3.750197, PL 4.178198, PL 4.344198, PL 4.502198, PL 4.511ro8, PL 4.730/98, Pl 59/99, PL 203199 PL 722199, Pl 732199, PL 988199, PL 999199,
PL 1.016199, PL 1.610199, PL 1.633199. PL 1.677/99, PL 1.720199, PL 1.724199 (PLs. 4.992101 e 5.807101) PL 1.756/99, PL 1.760/99, PL
1.857/99, PL 1.917199, PL 2.013/99, PL 2.075199, PL 2.100199, PL 2.201199. PL 2.216199, PL 2.251/99, PL 2.254/99, PL 2.491/00, PL 2.815100,
PL 2.817100, PL 3.480/00, PL 3.578100, PL 3.606100, PL 3.883/00; PL 4.029101; PL 4.329101, PL 5.194/01: PL 5.336101, PL 5.543/01 () PL
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5.765101).

RELATOR: Deputado EMERSON KAPAZ

Local: Plenário 14, Anexo 11

Horário: 14h

Convidados:

mARIO IH CAMARA DOS DFPlJTADOS

COMISSÃO ESPECIAL

PL.4874/01 •

ESTATUTO DO DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDI~NCIAPÚBLlCA

Quarta-feira 24 20027

(

INÁCIO NUNES. ex-Procurador de Justiça; ..

ALVARO MELLO FILHO, JUlista.

PROJETO DE LEI fIlO 4874, DE 2001· do Sr. SII"io Torres - que "Institui o Estatuto do Desporto". (apensados: PL.04932101 PL.05342101)

RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO

COMISSÃO ESPEC'Al

PEC 550-Al97 • ZONA FRANCA DE MANAUS

AUDI~NCIA PÚBLICA

Local; Plenário 10, Anexo 11

Horário: 14h30

PAUTA

Discussão do Parecer da Relatora

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 550-A., DE 1997 - do Sr. Antônio Feijão e outros - que'dá nova redação ao arl 4" do Ato das
Disposições ConsUtuclonais TrarnliUrias, altera o praz.o de "Igência da Zona Franca de Manaus e da outfllS prcNidãnclas', (apensadas: PECs
577198; 591198 e 6ooI9B).

RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

COMISSÃO ESPECIAL

TRIBUTAÇÃO CUMULATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 4, Anexo 11

Horário: 15h
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relator: Deputado MUSSA DEMES

mARIO IH t ·A.MARA DOS DJ.:!)lJJ .\/JOS

PAUTA

Discussão do Relatório Final

COMISSÃO ESPECIAL

.\bril de 2002

PEC 412·A/01 • FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL

AVISO

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 18 Sessão

Última sessão: 08/05/02

Proposta de Emenda à Constituição

(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N" 412-A, DE 2001 - do Senado Federal - que" Altera o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, Introduzindo artigos para Instituir o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Ocidental",

RELATOR: Deputado ÁTILA UNS

CPI· SIVAM

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 12, Anexo 11

Horário: 14h

Requerimentos:

1. Requerimento do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, que requer, nOS termos regimentais, seja prorrogado, por 60 (sessanta) dias, o prazo
inicialmente confarido à CPI-SIVAM para a conclusão dos seus trabalhos:

2. Requerimento do Sr. Deputado Arlindo Chlnaglia, que requer, nos termos regimentaiS, seja requerido cópia de Ata da Reunião do
Conselho de Defesa Nacional que aprovou a dispensa de licitação para as contratações relativas ao Proleto SIVAM;

3. Requ..rimenlo do Sr. D..putado Arlindo Chillaglia, que requer, nos termos regimentais, seja requisitado informações junto à Comissão
para Coordenação do Projeto SIVAM - CCSIVAM;

4. Requerimento do Sr. Deputado Arlindo Ch1nalllla, que requer, nos termos regimentais, seJ" ,eQuisllado junto au Excelent is.imo Senhor
Ministro da Defesa "Cópia dQ manifeslação do Alto Comando das Forças Armadas";

5. Requerimento do Sr. Deputado Arlindo Chinaglia, que requer, nos termos regimentais, seja requisitado junto ao Excelent Isslmo Senhor
Ministro da Defesa "cópia de correspondêndas relaUvas ao Projeto SIVAM";

6. Requerlmento do Sr. Deputado Arlindo Chlnaglla, que requer saja detenninado ao Banco Conlral do Brasil, à Receita Faderal e à
ANATEL a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das pessoas que especifica (seis pessoas físicas); e

7. Requerimento do Sr. Depulado Arlindo Chinaglia. que requer seja determinado ao Banco Cenlral do Brasil. à Receita Federal e à
ANATEl a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefooico das pessoas que especifica (duas pessoas Ilslcas).



Abril de 2002

local: Plenário 16. Anexo 11

Horário: 14h

Requerimentos:

mARIO DA CAMARA DOS DFPlJIADOS

CPI- CPMF

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-reira 24 2002Y

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6.

9.

10.

REQUERIMENTO Na 13/02. do Deputado Pompeo de Mattos, solicitando saJa convidado, e se necessário convocado, o Sr. Jos é Serra,
ex -Ministro da Sa úde e atual Senador da Rep ública, a fim de prestar depoimento sobre o destino dos recursos arrecadados com a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira durante suas gestão à frente do Ministério no penado de 31/03198 a 211021/02:

REQUERIMENTO N° 14/02, do Deputado Pompeo de Maltas, solicitando seja convidado, e se necessário convocado, o Ministro da
Fazenda Pedro Malan para prestar elIdarecimentos sobre o desUno dos recursos arrecadados com a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF;

REQUERIMENTO Na 15/02. do Deputado Pompao de Mattos, solicitando seja convidado, e se necessário convocado. o Min',slro do
Planejamento, Orçamento e Gestão, Guilherme Gomes Dias, para prestar depoimanlo sobre o destino dos recursos arrecadados com a
Contrlbulçao Provisória sobre Movlmentaçao Financeira - CPMF;

REQUERIMENTO N" 18/02. do Deputado Pompeo de Maltas. solicitando seja encaminhado ao Sr. Arm /010 Fraga. Presidente do Banco
Central do Brasil o presente pedido de Informações. com as seguintes Indagações sobre os recursos arrecadados C()rt\ a Con\r\bu'ção
Provisória sobre movimentação Financeira: 1) qual é o valor arrecadado pelo pais com a contribuição Provisória sobre Movimenta çoo
Financeira, especificando o: a) valor anual e mensal arrecadado; b) valor arrecadado por estado; e c) valor arrecadado por instituição
financelre;

REQUERIMENTO N° 25102, do Deputado Átila Urs. solicitando seja convidado a comparecer perante esta Comissão o Preslden\e do
Conselho Nacional de Seet'etários Estaduais de Saúde, Senhor Fernando Passos Cupertlno de Sarros. pera prestar esclarecimentos
sobre questões relacionadas com o objeto de Investiga ção desta Comlss ão;

REQUERIMENTO N° 26102. do Deputado Abla lira, solicltando seja convidado a comparecer perante esta Comissão o Presidente do
Conselho Nacional de Secrelàrlos Municipais de Saúde, Senhor SiLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO. para prestar esclarecimentos
sobre questões relacionadas com o objeto de investiga çoo dasta Comiss 00;

REQUERIMENTO N° 27/02. do Deputado Ronaldo Caiado, solicitando seja convidado a compal'ElCer perante esta Comissão o
Presidente da Associação Médica Brasileira - AMB, o Senhor ELEUSES VIEIRA DE PAIVA. para prestar esclarecimentos sobre
questoes relacionadas com o objeto de Investiga çoo desta Comlss ão;

REQUERIMENTO N° 26/02, do Deputado Ronaldo Caiado, solicitando seja convidado a comparecer perante esta Comlss ão o
Presidente da Federação Brasileira de Hospitais - FHB, o Senhor CARLOS EDUARDO FERREIRA, para prestar esclarecimentos sobro
questões relacionadas com o objeto de Investiga ção desta Comissão;

REQUERIMENTO N° 29/02, do Deputado Ronaldo Caiado, solicitando seja convidado a comparecer perante esta Comiss ão o
Presldante do Conselho Federal da Medicina, Senhor EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE. p8ra prestar esclarecimentos sobre questões
relacionadas com o objeto de Investi9ação desta Comissão; e

REQUERIMENTO NO 30102, do Deputado Henrique Fontana. solicitando, nos termos do art. 50, § 2°. da Constituição Federal. e nos
arts. 24. inciso V e § 20 , e 115. inciso I. do Regimento Interno, ao Sr. Ministro de Estado do Planejamento. Orçamento e Gestão as
seguintes informações: a) arrecadação total da CPMF relativamente aos exerclclos fiscais de 1994 a 2001. a preços de dezembro de
2001; b) destinação orçamenlàrla dos recursos da CPMF, aelma mencionados, relativamente aos exercicios flscals de 1994 até 2001,
por unIdade orçamentária e por programa; c) arrecada ção total da COFINS, da Contribuição Social sobre o lucro liquido e do
PIS/PASEP, relativamente aos exerclelos fiscais de 1994 a 2001. a preços de dezembro 2001; d) destinação orçamenlàrla dos recursos
da COFINS, da Contrtbulção Social sobre o Lucro L Iquldo e do PIS/PASEP, acima mencionados, relatlVamenle aos exerclcios fll;Cllis de
1994 até 2001, por unidade orçamentária e por programa; e) arrecadação total de Impostos e contrlbuÇOes Federais. relativamente aos
exercfclos flscals de 1994 a 2001, a preços de dezembro de 2001; f) execução orçamentária do Ministério da Saúde, especificando a
dota ção OI' çamenlária. valor liquidado e valor pago relativamente aos exere leios fiscais de 1994 até 2001, a preços de dezembro de
2001.

111- COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALIZAÇÃO
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AVISOS

PROPOSIÇÓES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
(15 DIAS)

,\bril d~ 2()()2

Decurso: 30 dia

Último Dia: 06/05/2002

PROJETO DE LEI N° 09/2002-eN. que "Dispõe sobre as diretrizes para a eiaboração da Lei Orçamefllilria de 200'$ e dá outras providênCias.

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

ENCAMINHAMENTO DE MAT ÉRIA ÀS COMISSÕES

IIEM 2310412002: 1\

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática:

TVR N° 1.812/2002
TVR N° 1.813/2002
TVR NO 1.814/2002
TVR N° 1.815/2002
TVR N° 1.816/2002
TVR N° 1.817/2002
TVR N° 1.818/2002
TVR N° 1.819/2002
TVR N° 1.820/2002
TVR N° 1.821/2002
TVR W 1.822/2002
TVR N° 1.823/2002
TVR N° 182412002
TVR N° 1.825/2002

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.48512001

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.664/2002
PROJETO DE LEI N° 6.526/2002
PROJETO DE LEI N° 6.532/2002

Comiss ão de Desenvolvimento Urbano e Interior:

PROJETO DE LEI N° 6.529/2002

Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

PROJETO DE LEI N° 6.605/2002
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Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

PROJETO DE LEI N° 6524/2002

Comissão de Seguridade Social e Família:

PROJETO DE LEI N° 6.522/2002
PROJETO DE LEI N° 6.531/2002
PROJETO DE LEI N° 6.53412002
PROJETO DE LEI N° 6.53912002

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

PROJETO DE LEI N° 6.516/2002
PROJETO DE LEI N° 6.530/2002

Comissão de Viação e Transportes:

PROJETO DE LEI N° 6.525/2002
PROJETO DE LEI N° 6.53312002
PROJETO DE LEI NO 6.53812002

NOTA:
FORMULAR10 PARA EMENDAS DISPONlvEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.

HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 ÀS 18:30

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 50 minutos.)
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COMISSÕES

ATA DA COMISSÃO

,\bnl de 2002

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM 1'1 TURNO E
A REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 61O-A/98, DO SENADO
FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR", E APENSADAS. (IMUNIDADE
PARLAMENTAR)

ATA DA 12 REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2001
(INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES)

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e um, às dez horas e cinqüenta minutos, no
Plenário número 12, do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniram-se, ordinariamente, os
Deputados membros da Comissão Especial destinada a elaborar a redação do vencido em
Primeiro Turno e a Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição n2 61ü-A, de 1998, do
Senado Federal, que "altera dispositivos que menciona da Constituição Federal referentes à
imunidade parlamentar" e apensadas. Na forma do § 42 , do art.39 do Regimento Interno assumiu
a Presidência dos trabalhos, o Deputado Mendes Ribeiro Filho. A lista de presença registrou o
comparecimento dos Senhores Deputados Aldo Arantes, Alex Canzlani" Antonio Carlos
Pannunzio, Bonifácio de Andrada, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Férnando Ferro, Geovan
Freitas, Jaime Martins, Jairo Carneiro, João Paulo, Jorge Alberto, José Antonio Almeida, José
Roberto Batochio, Laura Carneiro, Luiz Antonio Fleury, Mendes Ribeiro Filho, Ne~son Trad,
Pauderney Avelino, Ricardo Ferraço, Roberto Argenta, Silas Ribeiro, Zenaldo Coutinho, titulares;
Fernando Coruja, Fernando Gonçalves, Freire Junior, Paulo de Almeida, Régis Cavalcanti,
Robson Tuma, Sebastião Madeira; suplentes. Deixaram de registrar sua presenças os Senhores
Deputados Confúcio Moura, Eujácio Simões, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, José Genoíno,
Nelson Marchezan, Ney Lopes, Paes Landim e Romel Anizio. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente, Deputado Mendes Ribeiro, deu por aberto os trabalhos destmados a
instalação e eleição do Presidente e dos Vice-Presidentes da Comissão. Em seguida, informou os
nomes dos integrantes da chapa resultante do acordo partidário: para Presidente, o Deputado
Antônio Carlos Pannunzio, IIldicado pelo Bloco PSDB/PTB; para Segundo Vice-Presidente, o
Deputado João Paulo, indicado pelo PT; e, para Terceiro Vice-Presidente, o Deputado Ibrahlm
Abi-Ackel, indicado pelo PP8. Informou ainda, haver na cabine de votação cédulas em branco,
caso a escolha não recaia sobre os nomes indicados. Na sequência, ° Senhor Presidente
procedeu a chamada nominal dos Deputados para votação. Encerrada a votação, o Senhor
Presidente convidou os Deputados Silas Brasileiro e Nelson Trad para auxiliarem os trabalhos da
Mesa. Aberta a urna, verificou-se a coincidência entre o número de sobrecartas e o número de
votantes: 20. Apurados os votos, foram eleitos: para Presidente, Deputado Antônio Carlos
Pannunzlo, com vinte votos; para Segundo Vice-Presidente, Deputado João Paulo, com vinta
votos e, para Terceiro Vice-Presidente, Deputado Ibrahim Abi-Ackel, com vinte votos. Participaram
da votação os Senhores Deputados Alex Canziani, Antonio Carlos Pannunzio, Custódio Mattos,
Luiz Antonio Fleury, Nelson Trad, Zenaldo Coutinho, Jairo Carneiro, Laura Carneiro, Pauderney
Avelino, Geovan Freitas, Jorge Alberto, Mendes Ribeiro Filho, Si las Brasileiro, Fernando Ferro,
João Paulo, José Antonio Almeida, Fernando Gonçalves, Sebastião Madeira, Robson Tuma e
Régis Cavalcante. Proclamado o resultado, o Senhor Presidente convidou o Presidente eleito a
tomar posse no cargo, passando assim a PreSidência ao Deputado Antônio Carlos Pallllunzio. O
Senhor Presidente deu posse aos Vice-Presidentes e designou o Deputado Jaime Martins, para
Relator da Comissão. Participaram dos debates os senhores Deputados José Antonio, Mendes
RibeIro, Jorge Alberto e Jaime Martins. Nada mais havendo a tratar, encerrou a reunião às onze
horas e trinta e sete minutos, antes convocando reunião extraordinária para as onze horas e
quarenta minutos, Com a seguinte paota: Ois ussão-e yot ção da Redação do Vencido em
Primeiro Turno. E, para constar, eu, ~~,~I ',/ -~r. ~", Angélica Maria Landim Fialtlo
Aguiar, secretária, lavrei apresente -Áta, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor PreSidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados, iuntamente
com as notas taquigráficas da Reunião.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos significativas, acho que o bom senso indica ser possí-
Pannunzio) - Havendo número regimental, declaro vel proceder a alterações maiores na redação em ple-
abertos os trabalhos da Comissão Especial destinada nário.
a elaborar a redação do vencido em primeiro turno e a Deixo minha sugestão, sem prejuízo de V.Exa

redação final da Proposta de Emenda à Constituição passar a palavra aos inscritos.
n° 610-A, de 1998, do Senado Federal, que "altera O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
dispositivos que menciona da Constituição Federal Pannunzio) - Pela ordem de inscrição, concedo a pa-
referentes à imunidade parlamentar", e apensadas. lavra ao Deputado Zenaldo Coutinho.

Informo aos Srs. Parlamentares que foi distribuí- O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO- Sr.
da cópia da ata da primeira reunião desta Comissão Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, apesar de re-
Especial, realizada hoje, dia 8 de novembro de 2001. gimentalmente não ser este o momento oportuno de
Indago ao Plenário se há necessidade de leitura. trazer a esta Comissão algo que já está sendo prelimi-

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Re- narmente discutido na própria Comissão de Constitui-
queiro a dispensa da leitura. ção e Justiça e de Redação desta Casa, creio que po-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos liticamente a ocasião é esta.
Pannunzio) - Havendo concordância, fica dispensada No nosso entendimento, o eminente Relator co-
a leitura da ata. meteu um equívoco, e, por via de conseqüência, equi-

Em discussão a ata. vocamo-nos todos nós que votamos favoravelmente
Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a no primeiro turno, relativamente à redação do art. 53:

em votação. "Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e
Os Deputados que a aprovam permaneçam penalmente, por suas opiniões, palavras e votos" - aí

como se encontram. termina o texto da redação atual da Constituição;
acrescentou o eminente Relator, Deputado IbrahimEstá aprovada a ata.
Abi-Ackel: "proferidos no exercício do mandato ou em

Ordem do Dia. função dele".
A presente reunião destina-se à elaboração da Ora, o texto ainda em vigência na Constituição

redação do vencido em primeiro turno. pára na expressão "palavras e votos", porque a prer-
Antes de conceder a palavra ao Relator, escla- rogativa e a garantia constitucional ao Parlamentar

reço aos Srs. Parlamentares que votaremos a propos- Federal são amplas e absolutas, protegendo todas as
ta de redação do vencido oferecida pelo Relator. suas opiniões, todas as suas palavras e votos, dentro

Concedo a palavra ao Sr. Relator, Deputado Jai- do Legislativo e fora dele; portanto, há garantia inte-
me Martins, para fazer suas considerações a respeito gral. Com essa nova redação, estamos transferindo
da redação da proposta. ao Supremo Tribunal Federal a competência de dizer

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Obrigado, se aquela opinião proferida num programa de rádio
Sr. Presidente. Tendo em vista as limitações regimentais ou numa entrevista na cidade do Parlamentar é ou
que temos para proceder a alterações no presente tex- não decorrente do exercício do mandato, se se deu ou
to, ainda que de redação, minha sugestão é de que pro- não em função do mandato parlamentar. Creio que
cedamos o mais rapidamente possível a essa votação, estamos incorrendo na fragilidade absoluta. Saímos
sem prejuízo de nos reunirmos uma vez mais, numa da garantia absoluta, da defesa integral do exercício
data a ser marcada por VExa, pois acho que na semana do mandato com referência a opiniões, para a fragili-
que vem não será realizado o segundo turno da vota- dade absoluta. Um equívoco foi cometido, e regimen-
ção, uma vez que haverá um feriado na quinta-feira. Po- talmente poderemos apresentar no plenário um des-
deremos, então, marcar uma reunião informal para dis- taque supressivo, visto que apenas as expressões
cutir sugestões de a~erações a serem apresentadas às "proferidos no exercício do mandato ou em função
Lideranças partidárias. Chegando-se ao consenso, as delé" precisariam sei suprimidas.
alterações no texto poderão ser apreciadas no segundo Sr. Presidente, Sr. Relator, politicamente, creio
turno, no plenário, na forma de destaques para votação que é importante desde já nos articularmos para, jun-
em separado. tamente com os membros desta Comissão, com a

Regimentalmente, só poderiam ser feitos desta- Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
ques supressivos. Entretanto, por se tratar de artigo com os Líderes da Casa e com a Mesa, conseguir-
constitucional, texto de extrema importância, haven- mos superar os óbices naturais de uma votação que,
do acordo de Lideranças a respeito de modificações como o eminente Relator disse, contou com 412 vo-
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tos. De qualquer modo, creio que seja possível fazer
essa correção, dada a gravidade das conseqüências
dessa alteração para os mandatos parlamentares.

Não me refiro ao crime comum, porque nesse
caso a imunidade deve ser quebrada. Estamos elimi
nando do texto constitucional o crime comum, que
transformava a imunidade em impunidade, mas não
podemos ferir de morte o exercício do mandato parla
mentar eliminando a garantia da liberdade de opinião.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado a VExa

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Pre
sidente, apenas para esclarecer, informo o seguinte:
quando da análise na Comissão Especial de 1998,
chegamos a inserir ou a cogitar incluir a expressão
"no exercício do mandato ou em função dele" no nos
so substitutivo, e desistimos de fazê-lo, deixando o
texto da forma como V.Exa sugere, exatamente em
função das discussões que surgiram na Comissão.
Depois de muito debatermos, a conclusão a que che
gamos foi a de que realmente o melhor seria retirar a
expressão. Foi o Ministro Nelson Jobim quem, em au
diência pública realizada naquela ocasião, sugeriu a
retirada, alertando para as muitas interpretações que
o Judiciário poderia dar a isso. Essa sugestão que
VExa nos encaminha coincide, portanto, com a inter
pretação dada pelo Ministro Jobim, que nos parece a
mais correta. Chegando-se ao consenso nesta Co
missão, ou pelo menos havendo a concordância da
maioria dos membros, estou pronto a aquiescer, des
de que encontremos a forma regimental de fazê-lo. Se
a Comissão ou o Relator pode apresentar emendas
no plenário para serem votadas, vamos levar isso às
Lideranças. Estou de acordo.

Há dois pontos que merecem atenção especial.
O primeiro é exatamente a expressão "proferidos no
exercício do mandato ou em função dele", e o segun
do é a afirmação, no § 30, de que a sustação se dará
por iniciativa de partido político. Também naquela
ocasião discutimos bastante isso e ampliamos a com
petência de iniciativa do processo de sustação, não
deixando apenas a critério do partido. Incluímos a
possibilidade de a Mesa ter essa iniciativa ou - pare
ce-me que por sugestão da Deputada Laura Carneiro
- um terço dos membros da Casa, que é o quorum
necessário para apresentação de emendas à Consti
tuição, ou seja, 181 assinaturas. Isso para que o Par
lamentar não fique refém de seu partido. As vezes
Parlamentares divergem da direção partidária e
vêem-se submetidos a uma armação política, vindo a
ter dificuldades dentro de seu próprio partido.

Eram essas as duas principais modificações
que teria para sugerir no texto.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO
Prezado Relator, fico feliz com as observações de
VExa e mais ainda com a chegada do eminente cole
ga, Deputado José Roberto Batochio...

O SR. DEPUTADO JOSE ROBERTO
BATOCHIO - Que lhe pede um aparte.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO 
...que participava ativamente da discussão desse
tema. Conforme anunciei, a Comissão de Constitui
ção e Justiça já estava discutindo e debatendo esse
item perigosíssimo para o exercício do mandato.

Concluo agora - infelizmente, já estou na réplica
ao eminente Relator -, e terei o maior prazer em ouvir
o Deputado José Roberto Batochio, porque S.Exatem
contribuições importantes a dar a esta discussão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado. Na seqüência, passo a
palavra ao Deputado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Caro
Presidente, caro Relator, colegas Parlamentares,
quero, antecipadamente, manifestar meu voto favorá
vel a esse texto. Concordo com as sugestões apre
sentadas e espero que venham a ser objeto de con
senso desta Comissão para serem levadas à Presi
dência da Casa e aos Líderes Partidários.

Eu levantaria mais um ponto, sobre o qual peço
a reflexão de todos os colegas. Creio que a sustação
mencionada no § 30 não deve ser uma recusa vazia.
Entendo que deve ser fundamentada, já que exigimos
do Poder Judiciário que suas decisões sejam funda
mentadas e estamos aqui interceptando o prossegui
mento de um processo judicial. Não se pode dar ape
nas em razão de afeto, carinho e amizade a delibera
ção sobre a sustação de um processo. Assim sendo,
entendo que também cabe a sugestão de inserir no
texto que a sustação deva ser motivada e fundamen
tada, e não apenas uma denúncia ou recusa vazia.

Estou de acordo com o sugerido. Creio que a vo
tação será simbólica, por isso subscrevo todas as su
gestões apresentadas. Espero que essa terceira tam
bém venha a ser incorporada ao trabalho da Comis
são.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Na seqüência, tem a palavra o Deputado
José Roberto Batochio.
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O 5R. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO instituições. Bem, se está na moda, está na onda, a
- Sr. Presidente, procurarei ser breve, o que para mim, opinião pública quer, a mídia exige, há muitos dispos-
ordinariamente, é mu~o difícil e penoso. tos a ceder, cedamos. Já aconteceu. Mas precisamos

Em primeiro lugar, gostaria de fazer algumas agir com rigor técnico.
considerações a respeito da preocupação que tenho Portanto, quero manifestar essa minha preocu-
quanto à constitucionalidade dessa emenda à Consti- pação. A mim, parece-me inconstitucional, depois de
tuição. Trata-se de questão técnica, que, todavia, te- iniciado um processo em que um Ministro do Supre-
nho a impressão de que não deve escapar ao crivo da mo Tribunal Federal, um juiz ou o Tribunal de Justiça
Casa. Vela bem, refiro-me ao mecanismo inusitado de do Estado indique: "Aqui há crime, sim; há urna mate-
o Poder Legislativo, por consenso, interferir na ativi- rialidade demonstrada, e vou prosseguir nesta ação
dade específica e própria de outro Poder, o Judiciário. penal", vir o Poder Legislativo e dizer: "O senhor quer,

Argumenta-se, para ser bem sintético, que o senhor acha, mas o senhor não vai fazer, porque
quem pode impedir a instauração do processo pode nós do Poder Legislativo não vamos permitir que o Ju-
determinar sua suspensão, sua paralisação, seu so- diciário faça". Tenho sérias dúvidas. Não se trata de
brestamento. norma constitucional ou inconstitucional, lá de OUo

Não é verdade, data maxima venia. Impedir a Bachof - nosso Deputado José Antonio aqui tem inti-
instauração da instância criminal ou atividade midade com os constitucionalistas alemães. Acho
jurisdicional persecutória é coisa mu~o comum no que precisamos pensar bem nisso. Essa é minha pri-
nosso Dire~o Pos~ivo. Trago o exemplo da condição de meira observação.
procedibilidade dos crimes talimentares - não é, A segunda observação: Sr. Presidente, Srs. De-
Deputado Nelson Trad? Para que haja instauração de putados, a meu ver, com todo o respeito aos que pen-
processo por prática de crime falimentar é necessária sam de maneira diferente, essa história de entregar-
uma condição de procedibilidade. Qual é? Que o juiz mos ao Poder Judiciário a possibilidade de decidir ou
cível tenha declarado a falência. Então, essas de, digamos assim, garimpar nesse texto o que é em
condições de procedibilidade realmente podem ser função do exercício parlamentar e o que não é em
colocadas, na sua ausência, como impeditivo da função do exercício parlamentar eu considero uma re-
movimentação da máquina jurisdicional do Estado, no gressão, do ponto de vista do avanço das garantias
que diz respe~o à persecução penal. Mas, incoada a das inst~uições.

ação penal pelo Ministério Público, ou pelo querelante, Sr. Presidente, estou de acordo com que se aca-
no caso de ação penal privada, o Poder Judiciário be com a imunidade para crime comum etc. Estou de
começou a desenvolver sua atividade persecutÓria in acordo, mas, já que vamos manter a imunidade restri-
judicio, uma atividade típica e própria do Poder que ele ta aos casos de garantia de liberdade de manifesta-
representa. O Poder Legislativo, a meu ver, data ção de voto, opinião e palavras, temos que fazer isso
maxima venia, não pode, por um ato, interferir nessa de maneira mu~o consciente e precisa.
atividade do Poder Judiciário para sobrestar o A Constituição do Império, de 1822, dizia que no
andamento do processo criminal. isso viola o pacto Brasil a pessoa do Imperador era sagrada, inviolável,
federativo. É o Poder Legislativo interferindo nas com a finalidade de que ele pudesse exercer suas
decisões do Poder Judiciário. atribuições. As Constituições que vieram depois do

Se abrirmos esse precedente, poderemos, por Império, de uma forma ou de outra, começaram a limi-
exemplo, determinar que, nas medidas provisórias, o tar essa inviolabilidade, ou essa imunidade material
Parlamento poderá suspender qualquer crivo, qual-
quer controle jurisdicional da medida provisória edita- dos Parlamentares, exigindo um nexo de causalidade
da pelo Poder Executivo. E daí? Como fica a indepen- entre a manifestação e a condição de Parlamentar,
dência, a autonomia dos Poderes? até que veio a Constituição de 1988, cujo art. 53, que

O que cabe é estabelecer a condição de proce- não deveria ser nesse passo modificado, porque sem
dibilidade, ou seja, a licença da Casa. Aliás, o Parla- dúvida alguma contém em si mesmo a melhor forma,
mento francês, há dois meses, negou licença para se reza, com grande sabedoria, o seguinte:
processar o Presidente Jacques Chirac por ato prati- Art. 53. Os Deputados e Senadores são inviolá-
cado fora da Presidência da República. veis por suas opiniões, palavras e votos.

As democracias consolidadas do mundo não Perfeito!
deixam de acolher a imunidade como instituição ne- No Supremo Tribunal Federal, há alguns Minis-
cessária para a preservação da independência das tros que dizem que o intérprete máximo da Constitui-



O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - É claro.

O SR. DEPUTADO GEOVAN FREITAS - Caso
contrário, o decoro existiria só aqui também.
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ção é O próprio Supremo. Há quem diga (e já se disse O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
por escrito) o seguinte: "A Constituição é o que nós - Sim, nesse caso também o decoro existiria só aqui;
dissermos que ela é" - o Supremo - "porque nós so- mas não é assim, pois o decoro é levado em considera-
mos o intérprete da Constituição". ção em todos os atos da vida pública.

A lei descola-se do legislador e ganha vida pró- Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho que estamos
pria no mundo jurídico. E é o Supremo Tribunal Fede- voltando, andando para trás, quando estabelecemos
ral quem diz o que ela é ou não é. Então, quem vai di- "no exerc(cio do mandato ou em função dele". Parla-
zer o que é em função do mandato ou não é o Supre- mentar é Parlamentar 24 horas por dia. Já que estamos
mo Tribunal Federal. Quem vai dizer o que é em razão tratando só do crime de linguagem, que ele tenha liber-
do mandato ou não, se a manifestação é ou não em dade de expressão 24 horas por dia, porque ele éParla-
razão do mandato, é o Supremo Tribunal Federal, mentar 24 horas por dia. E não vamos entregar a ou-
quando aqui, pelo texto da Constituição, o trem a faculdade de interpretar o que é em função do

mandato, porque já sabemos qual é a interpretação que
Supremo Tribunal Federal não pode dizer o que se tem lá O que se quer é restringir.

é e o que não é no exercício do mandato, porque o
Sr. Presidente, com a devida vênia do nobre Rela-

texto é muito claro, e in claris cessat interpretatío, tor, que fez excelente trabalho, merecedor de encômios,
diziam os romanos. Então, os Deputados e Senado- acho que é necessária outra redação, muito mais con-
res são invioláveis por suas opiniões, palavras e vo- sentânea com a independência institucional do Parla-
tos. Ponto final. mento. Não se trata de privilégio, mas de liberdade de

Há uma tendência no Judiciário de restringir expressão, como a imprensa também precisa ter garan-
essa inviolabilidade. Alguns Magistrados entendem tida sua liberdade de manifestação, de informação. Jor-
que só abrange a tribuna; outros, mais liberais, enten- nalista é jornalista 24 horas por dia e tem que guardar
dem que abrange a tribuna e as Comissões; outros, sigilo da fonte 24 horas por dia, onde quer que tenha co-
um pouco mais liberais ainda, entendem que abrange Ihido a informação - esse é o ponto.
a tribuna, as Comissões e o recinto do Parlamento. Acho que uma redação mais ou menos com

Ora, Srs. Deputados, nós somos Deputados 24 este teor, Sr. Presidente, ficaria muito mais adequada
horas por dia, nas nossas bases, nas discussões dos aos interesses nacionais e institucionais do Parla-
temas, nas entrevistas. Aliás, tenho a impressão de mento: "Os Deputados e Senadores são invioláveis
que só nos chamam para dar entrevistas porque so- civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões,
mos Parlamentares; não é porque temos belos olhos, palavras e votos". Repito: "05 Deputados e Senado-
mas sim porque exercemos uma função pública que res são invioláveis civil e penalmente por quaisquer
pode modificar o regramento do interesse público. So- de suas opiniões, palavras e votos". O termo "quais-
mos Parlamentares 24 horas por dia. Que história é quer" não vai dar a ninguém a possibilidade de inter-
essa de "no exercício do mandato ou em função
dele"? Quando não estou no exercício da minha fun- pretar se o Parlamentar estava num coquetel ou na
ção? Quando não falo em razão do meu mandato? televisão quando disse algo, concedeu ou não entre-
Aos sábados e domingos? Quando estou na minha vista. Acho que com isso estaremos efetivamente
base, em São Paulo? Quando estou num encontro avançando na direção da salvaguarda da liberdade
social, em que um cidadão qualquer diz, por exemplo, de manifestação, da inviolabilidade de opinião, pala-
que sou um Deputado corrupto, que todos os Deputa- vras e votos.
dos o são, e sou obrigado a reagir? Se estou num co- O Deputado José Genoíno, por exemplo, um
quetel, reajo de tal maneira que ofenda meu agressor dos mais atuantes membros do nosso Parlamento,
e posso ser processado, aí não estou no exercício da motivo de orgulho para nós, exemplo de comporta-
minha função? Como é isso?

mento parlamentar, talvez seja o paradigma do exer-
O SR. DEPUTADO GEOVAN FREITAS - Depu- cício de uma das funções do Parlamento: a de fiscali-

tado José Roberto Batochio, permita-me, só para zação. O Deputado José Genoíno é muito cioso do
complementar: em função de prevalecer o decoro, em

funcionamento regular das atividades públicas doqualquer momento nós estamos no exercício do man-
dato. nosso País e está sempre na tribuna ou nas entrevis-

tas fazendo denúncias, como de resto vários dos
companheiros aqui. Os senhores já imaginaram se
um dia o Supremo Tribunal Federal quiser que o De
putado José Genoíno seja processado por injúria, ca
lúnia e difamação por apontar, num coquetel ou num
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jantar qualquer - estou falando figurativamente; isto é O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
mera hipótese, não é fato concreto; estou apenas co- BATOCHIO - Permita-me VExa, a alteração que es-
Ihendo um exemplo da moda - que houve irregulari- tou propondo a v.Exa é esta: "por quaisquer de suas
dades na construção do Rodoanel em São Paulo, que opiniões" etc. O termo "quaisquer" eliminaria até es-
houve desvio de dinheiro etc.? sas interpretações restritivas.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Há uma
Poderia falar também de Leonel Brizola, do Rio de Ja- outra questão: temos limitações regimentais para fa-
neiro. (Risos.) zer alterações no texto. Na verdade, esta Comissão

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO BATOCHIO não deve entrar na análise do mérito. Estamos aqui
apenas para formalizar a votação do vencido. Não po

- Aceito a provocação.
demos alterar. As alterações que vierem a ser sugeri-

Touché! Bom, só porque não estaria no Parla- das deverão ser propostas no plenário por meio de
mento, nas dependências da Câmara, só pela possi- DVS. Naturalmente precisarão ser trabalhadas junto
bilidade de algum magistrado entender que o ambien- aos Líderes, para que o encaminhamento que even-
te em questão não seria o adequado para esse tipo tualmente venhamos a dar seja consensual. Como
de manifestação, o Deputado teria de ser processado, Relator, posso aceitar a mudança no plenário, a su-
não teria essa liberdade de opinião? gestão de DVS, mas é necessário que os Líderes par-

A liberdade de manifestação de palavra, de voto tidários façam encaminhamento no mesmo sentido;
e de opinião tem que ser absoluta para o Parlamentar, se encaminharem em direção contrária, a possibilida-
ou então seremos meios Parlamentares. Na medida de de derrota é grande.
em que estabelecermos a possibilidade de o Poder Com relação à constitucionalidade que VExa
Judiciário interpretar o que é ou não no exercício da alegou, esse tema também -oi bastante discutido na
função, vamos ficar ao sabor das idiossincrasias, da Comissão Especial, mas quero dizer que talvez seja
hermenêutica ou exegese, da eventual composição extemporâneo, uma vez que essas propostas já pas-
de plantão do Supremo Tribunal Federal, que no ano saram pela Comissão de Constituição e Justiça e de
que vem muda em mais da metade. O que se entende Redação. Está aqui, neste avulso, que saiu exata-
hoje poderá ser exatamente o que não se entenderá mente de um trabalho da nossa Comissão, um relató-
no ano que vem. rio assinado pelo Deputado Almino Affonso, aprovan-

Sr. Presidente, são as considerações que eu do a constitucionalidade.
queria fazer. Peço licença a V.Exapara sair, depois de O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
espalhar cizânia por aqui. Tenho de voltar à Comissão BATOCHIO - Nessa época não estávamos aqui.
de Constituição e Justiça e dar um voto que não pode O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Quero
passar de hoje. dizer também que o Ministro Nelson Jobim, do Supre-

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Pre- mo Tribunal Federal, que trabalhou no texto na fracas-
sidente, peço permissão para apenas esclarecer ao sada revisão constitucional, propôs exatamente o
Sr. Deputado José Roberto Batochio algumas ques- mesmo que o Ministro Ibrahim Abi Ackel, a forma que
tões. Gostaria, Deputado, que V.Exame ouvisse, rapi- está aqui, no seu texto. Isso também já pertenceu à
damente. Em primeiro lugar, quero dizer que já con- Constituição brasileira de 1982. Na verdade, essa
cordamos, pelo menos em relação ao caput do art. idéia é da lavra do ex-Ministro Leitão de Abreu, que a
53, quanto àforma como está redigido. Explicamos no inseriu na Constituição de 1982. Esse assunto já foi
início que esse tema da imunidade parlamentar já foi julgado e discutido no pleno do Supremo Tribunal Fe-
objeto de Comissão Especial na Casa em 1998, deral e já é matéria vencida, a despeito de haver inter-
quando o discutimos longamente. O texto que havía- pretações, como a de V.Exa, que respeitamos muito.
mos aprovado no substitutivo da Comissão é o texto Mas, na verdade, essa possibilidade da sustação do
atual: "Os Deputados e Senadores são invioláveis ci- processo é entendida como uma reserva de poder do
vil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos". Legislativo para proteção da Casa e da instituição.
A retirada do complemento foi inclusive sugestão do Muito obrigado.
Deputado José Genoíno e do Ministro Nelson Jobim, O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
que esteve aqui na Casa já como Ministro do STF e BATOCHIO - Agradeço as explicações de V.Exa e
nos alertou para as várias interpretações que o Poder peço licença para me retirar, apenas deixando subli-
Judiciário poderia dar, exatamente na linha de racio- nhado, na minha saída, o seguinte: relembro que a
cinio de VExa composição do Supremo Tribunal Federal évariável.
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Outro ponto: somos legisladores. Somos nós que fa - O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Mesmo
zemos as leis para o Poder Judiciário aplicar e inter- que haja acordo, teremos que fazer apenas emenda
pretar. Portanto, temos liberdade nesse sentido, em- supressiva ou de redação.
bora reconheça que, no devido processo legislativo, O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
essas etapas tenham sido vencidas. Pannunzio) - Perfeito.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Quis dar O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Nesse
essa explicação, mas, na verdade, é inteiramente inó- caso do caput do art. 53...
cua esta discussão, uma vez que já foi aprovada na O SR. DEPUTADO CUSTODIO MATTOS - O
Comissão de Constituição e Justiça a juridicidade e a que estou sugerindo... Só um instante, Deputado Jai-
constitucionalidade da proposta de emenda à Consti- me Martins.

tuição. O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - ...pare-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos ce-me que o que foi mais debatido aqui se refere só a

Pannunzio) - Na seqüência, concedo a palavra ao supressao.
Deputado Custódio Mattos. O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - O

O SR. DEPUTADO CUSTODIO MATTOS - Sr. que sugiro é que o Relator não somente acate urna
Presidente, sem pretender, nem de longe, ombrear sugestão, mas transmita a opinião consensual da Co-
com o Deputado José Roberto Batochio no brilho de missão. Acho que isso teria um peso político mais es-
suas considerações, com as quais concordo inteira- pecífico.
mente, e considerando que não participei das etapas O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
anteriores à discussão, quero suscitar uma pergunta Pannunzio) - Deputado Custódio Mattos, quero en-
cuja resposta acredito seja esclarecedora para o re- tender exatamente o que VExa pretende, porque em
sultado final. Gostaria também de fazer uma sugestão plenário o Relator vai ter que apresentar o voto da
de encaminhamento. matéria vencida.

Primeiro, eis a sugestão de encaminhamento: O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - E,
embora regimentalmente não seja permitido, acho ao relatar, vai dizer que houve consenso na Comissão
que teríamos bastante força se a Comissão, por con- sobre esse ponto.
senso, encaminhasse, por intermédio do Relator, O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
uma sugestão de modificação. Isso daria um peso Pannunzio) - Sim, mas vai ter que levar exatamente o
maior, creio, à discussão no plenário. que foi votado lá em plenário, certo?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS -
Pannunzio) - Em que ponto? Sim, mas pode usar o peso de sua palavra de Relator

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MATTOS - A para dizer que há consenso na Comissão quanto àin-
questão preliminar é esta, de encaminhamento. Não conveniência dessa redação e à necessidade de
nos conformemos com a idéia de que não podemos aprovação de emenda supressiva, o que, atendendo
fazer nada, já que parece, pelo menos entre os aqui à ponderação do Deputado José Genoíno, estaria
presentes, membros de diferentes partidos... também obedecendo ao Regimento; quer dizer, seria

suprimir.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Deputa-

Pannunzio) - Permite-me VExa um esclarecimento?
do, sobre essa questão houve um debate na ComisO Relator já manifestou que terá condições em plená-
são Especial de que participei. O Deputado Jaimerio de acatar sugestões de emenda de redação, ou de
Martins deve lembrar que fizemos um debate acirradoDVS, ou até mesmo - tem sido prática nesta Casa -
sobre a inclusão da expressão "opiniões, palavras,emenda aglutinativa, se houver consenso na Casa.
votos e representação política". Por exemplo, um De-

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Há um putado que vá a um seminário, a uma conferência, a
problema, Deputado. Como a proposta de emenda à um evento de qualquer espécie, não está apenas emi-
Constituição precisa ser votada em dois tUrnos, mes- tindo opinião, voto ou palavra; está fazendo um ato de
mo havendo consenso, no segundo turno só se pode representação. Aí, sugeriram "proferidos em função
deliberar sobre emenda de redação ou supressão, do mandato". Está-se fazendo isso em função do
senão a matéria tem que tramitar novamente. mandato. Seja uma conferência, um debate, uma en-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos trevista a uma emissora de rádio, aquilo está sendo
Pannunzio) - A observação de VExa é correta. feito em função do mandato.
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o SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnOS- Mas
o problema é exatamente o fato de que a expressão
"em função" vai suscitar interpretação. A questão pre
liminar de encaminhamento era essa.

Quanto ao aspecto substancial, gostaria de fa
zer uma indagação. Como não participei dos movi
mentos anteriores, parece-me que a introdução da
expressão 'no exercício do mandato ou em função
dele", principalmente "no exercício do mandato', de
corre da preocupação do autor do substitutivo e de
outras pessoas, que notei nos debates em plenário,
de que a imunidade se restrinja ao lapso de tempo do
exercício do mandato. "No exercício do mandato"
pode referir-se - esta é minha indagaçãon - ao lapso
de tempo do exercício, e não a algo funcional do exer
cício do mandato. Nessa hipótese, teria que haver
não só supressão, mas mudança na redação.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO 
Permite-me um aparte, Deputado?

O SR. DEPUTADO CUSTODIO MAnos - Pois
não.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - O
texto da atual Const~uição reza que "os Deputados e
Senadores são" - no presente - "invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos". Ora, deixou de ser Deputa
do, não é mais inviolável, porque perdeu a condição.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnOS- E as
opiniões anteriores?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO 
E-e não estava no exercício do mandato.

O SR. DEPUTADO CUSTODIO MAnos 
Essa é a jurisprudência atual?

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO
Veja bem, os Deputados e Senadores são inviolá
veis por suas opiniões, palavras e votos. Quando
não era Deputado ou Senador, não era invioiáve
por opiniões, palavras e votos. O problema não é a
questão temporal, mas sim a que o Deputado José
Genoíno mencionou: se o Parlamentar é inviolável
quando está numa atividade de representação,
num seminário ou em qualquer lugar, na condição
de Parlamentar e em função do mandato parla
mentar. Mas aí entra aquela discussão que levan
tei no início da reunião: deixaremos ao Supremo
Tribunal Federal decidir se é ou não decorrente do
mandato.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Permi
ta-me um aparte, Deputado Zenaldo Coutinho: nesse
caso, a expressão "em função dele" pode suscitar
essa interpretação. Até concordo em retirá-Ia, se for o
caso, mas não concordo - digo isto para efeito de re-

gistro em ata - em suprimir "no exercício do manda
to", porque, se assim o fizer, vou possibilitar ao Supre
mo Tribunal Federal interpretar que e no exercício do
mandato ou que coisas anteriores ao mandato estão
cobertas pela imunidade.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO 
Não, mas essa inviolabilidade édecorrente do manda
to.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Sim, eu
sei.

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO - É
assim. Os Vereadores são assim, os Deputados são
assim, nós já éramos assim.

O SR. DEPUTADO CUSTODIO MAnOS 
Exatamente a preocupação que eu estava mencio
nando. Se a preocupação é temporal...

O SR. DEPUTADO ZENALDO COUTINHO 
Não é temporal.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnos 
Então, não pode ser supressao.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO -Em rela
ção a isso, lembrei aqui o debate. Só para efeito de re
gistro, esclareço que não concordo em suprimir a ex
pressão "no exercício do mandato", mas sim a ex
pressão "em função dele", porque é essa que pode
suscitar interpretação.

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Sr. Pre
sidente, acho...

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnOS - Eu
queria dar uma opinião. Infelizmente, tenho que reti
rar-me, poís estou com uma viagem marcada, mas
permita-me discordar, Deputado, embora com a mes
ma intenção de VExa Acho que talvez essa mudança
talvez seja a pior possível. A redação será a mais am
bígua de todas.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Então,
vamos deixar como está.

O SR. DEPUTADO CUSTÓDIO MAnos- Se a
questão é limitar o tempo, pode-se fazer um acordo
no sentido de se redigir algo que deixe claro, como
"proferidos na duração de seus mandatos". Agora,
não vejo grandes problemas em se resguardar a imu
nidade só de opinião, mesmo anterior. Talvez seja um
mal menor do que restringir a liberdade de manifesta
ção.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
- Deputado Custódio Mattos, permita-me um aparte.
Acho que a preocupação do Deputado José Genoíno
não tem razão de ser, com toda a vênia, porque o tex
to prevê que não há mais necessidade de licença.
Esse trecho foi votado. E a sustação só se dá por ato



Ou seja, o que ocorre antes da diplomação já
está automaticamente fora do conceito de imunidade.
Essa é a primeira informação.

A segunda é a seguinte: infelizmente, não podere
mos fazer alterações no texto. Eu não estou conformado;
estou buscando alternativas, rnas estou regimentalmen
te preso, limitado, para fazer alterações, como Relator,
aqui na Comissão. Resta-nos aprovar o texto aprovado
em plenário. Não podemos modificá-lo. Entretanto, é pos
sível a apresentação de destaques para votação em se
parado, que podem ser apresentados individualmente,
por Parlamentares, mas deverão ser submetidos ao Ple
nário para serem admitidos.

Existe outra alternativa: os destaques para vota
ção em separado apresentados por bancadas, ou
seja, pelos Líderes partidários. Esses não necessitam
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posterior à diplomação. A regra está valendo, quando ser submetidos ao Plenário e deverão ser votados de
se trata de sustação, para ato posterior; então, nesse qualquer forma.
caso, não há... O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOINO - Por isso

(Intervenção inaudível.) . Sr. Relator, V. Exa está certo ao fazer a redação formal
O SR. DEPUTADO JOSE ANTONIO ALMEIDA do jeito que está e deixar para o Plenário os DVS.

- Não, em caso de qualquer crime. Está falando da O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Mas
sustação. quero fazer uma sugestão ao Presidente: vamos votar

(Intervenção inaudível.) imediatamente, porque o plenário já se está esvazi-
O SR. DEPUTADO JOSÉ ANTONIO ALMEIDA ando. Sugiro ao Sr. Presidente que convoque reunião

- Não usa a expressão "crime comum". Então, pare- para a semana que vem. Independentemente dessa
ce-me que se colocar "no exercício do mandato" já apreciação, que já vai estar tramitando regimental-
atenderia. Trata-se do § 3-: "Recebida a denúncia mente na Casa, vamos fazer uma reunião com estes
(.... ) por crime ocorrido após a diplomação"; nesse Parlamentares que estão na Comissão e com outros
caso poderá sustar. Excluem-se os atos anteriores. que porventura queiram vir colaborar para buscar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos consenso com relação a isso. Se houver consenso ou
Pannunzio) - Concedo a palavra ao Sr. Relator. pelo menos uma opinião majoritária

O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS- Eu gos- forte, .v~mos encaminhar as sug~stõesaos Lí-
taria de rapidamente dar uma satisfação ao Deputado deres partldanos e encontrar uma Liderança ~~e
Custódio Mattos, relativamente à sua preocupação aprese~te o de~taqu~. Eu, como Relator, no plenano,
com os crimes anteriores ao mandato. Esse assunto acatarei a modlflcacao.
já foi exaustivamente debatido. Lembro-me também Essa discussão deve serfeita com tempo e tran-
de que foi muito discutido quando começa o mandato qüilidade, e os Deputados estão todos preparando-se
do Deputado, se na posse, se na diplomação, se na para viajar.
campanha política, se o que ocorre durante uma cam- O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOíNO - A Co-
panha deve ou não ser acobertado pela imunidade, missão, mesmo que tivesse tempo, não poderia fazer
se as lutas políticas, os entraves paroquiais, as acusa- destaque.
ções devem ou não ser acobertadas. A melhor conclu- O SR. DEPUTADO JAIME MARTINS - Vamos
são a que se chegou foi que a imunidade começaria a fazê-lo informalmente, numa reunião informal, que
partir do momento da diplomação, e é o que está pre- pode ser num plenário qualquer desses. O Presidente
visto no texto: pode marcar para terça ou quarta-feira, e vamos bus-

Ad. 10 car o consenso em relação às modificações pertinen-
§ 10 Os Deputados e Senadores, des- teso Já emiti minha opinião, inclusive para deixaro ca-

de a expedição do diploma, serão submeti- put do art. 53 mais limpo, mais c1ean, pois foi o que
dos a julgamento perante o Supremo Tribu- decidimos naquela discussão, mas épreciso encon-
nal Federal. trar a forma regimental de se fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Pannunzio) - Muito obrigado, nobre Relator.

Não mais havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

Em votação a redação do vencido em primeiro turm.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam

como se encontram. (Pa Lisa.)
Aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados

os trabalhos, lembrando que na próxima terça-feira
faremos contato por telefone com os Srs. Parlamenta
res desta Comissão e com outros que tiverem interes
se, convocando-os para uma reunião informal, em
conformidade com o sugerido pelo Sr. Relator.

Muito obrigado.
Está encerrada a reunião.



PROJETO DE LEIN° 1.361, DE 1999
(Do Sr. Pompeo de Mattos)

Acrescenta parágrafo sexto, ao arti
go 5°, da Lei n° 6.914, de 19 de dezembro
de 1974, alterada pela Lei n° 8.441, de 13
de julho de 1992.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - Art. 24, 11)

Justificação

A questão tratada nesta proposição atende uma
antiga falha no sistema de pagamento de indeniza
ções, do seguro obrigatório de danos pessoais cau
sados por veículos automotores. A imprensa tem de
nunciado repetidas vezes, o esquema de fraude já
institucionalizado em nosso País. Valores vultosos
são pagos anualmente, sem que vítimas sequer fi
quem sabendo da existência desse direito.

Pessoas inescrupulosas locupletam-se com as
indenizações do DPVAT, aproveitando-se, geralmen
te, dos momentos difíceis vividos por vítimas e famili
ares. Num momento de dor, as pessoas inadvertida
mente, são burladas pela avalanche de procedimento
urgentes e papéis que precisam ser encaminhados.

A atual legislação, falha quando faculta pagamento
de indenizações para agentes funerários ou quaisquer

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescentado parágrafo sexto, ao ar

tigo 5°, da Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
alterada pela Lei n° 8.441, de 13 de julho de 1992,
com a seguinte redação:

"Art. 5° .
§ 1° .
§ 2° .
§ 3° .
§ 4° .
§ 5° .

§ 6° A indicação de procurador para recebimen
to da indenização ficará obrigatoriamente condiciona
da à apresentação de procuração com poderes espe
cíficos e lavrada em cartório por instrumento público.

Art. 2° Esta lei entra em vigor da data
de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas - 1996
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- emendas oferecidas ao substitutivo
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo

Abril de 2002 mARIO DA ('AMAR.'\. DOS DEPUTADOS Quarta-feira 24 20041

*PROJETO DE LEI N° 505-A, DE 1991 - parecer do relator às emendas oferecidas ao
(Do Sr. Paulo Paim) substitutivo e aos novos apensados

Revoga a alínea "I" do artigo 20 - 2° substitutivo oferecido pelo relator
do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novem- - parecer da comissão
bro de 1966, extinguindo o Seguro - substitutivo adotado pela comissão
Obrigatório de Veículos Automotores;
tendo parecer da Comissão de Seguri
dade Social e Família, pela aprovação
dos de nOs 2.531/00,3.154/00,5.122/01
e 5.630/01, apensados, com substituti
vo, e pela rejeição deste, dos de nOs
727/95, 1.316/95, 1.330/95, 2.588/96,
2.640/96, 3.871/97, 1.361/00, 2.000/99,
2.001199, 2.022/99, 2.357/00, 2.439/00,
2.489/00, 2.537/00, 3.566/00, 4.393/01 e
4.460/01, apensados, e das emendas
apresentadas ao substitutivo, contra
os votos dos Deputados Arnaldo Faria
de Sá e Saraiva Felipe (Relator: Depu
tado Vicente Caropreso).

(Às Comissões de Seguridade Soci
al e Família; de Finanças e Tributação; e
de Constituição e Justiça e de Redação 
Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 3-4-91
- Projetos apensados: PL n° 727/1995 (OCO de

24-8-95), PL n° 1.316/1995 e PL n° 1.330/1995 (OCO
de 13-1-96), PL n° 3.871/1997 (OCOde 6-12-97), PL
n° 2.588/1996 (OCO de 22-1-97), PL n° 2.640/1996
(OCO de 29-1-97), PL n° 2.537/2000 (OCO de
21-3-00) e PL n° 3.154/2000 (OCOde 15-1-00), PL n°
2.531/2000 (OCO de 21-3-00), PL nO 3.566/2000
(OCO de 30-9-00), PL n° 4.393/2001 (OCO de
31-3-01) (PL n° 5.122/2001 (OCO de 18-8-01», PL n°
4.460/2001 (OCO de 10-4-01), PL n° 5.630/2001
(OCO de 27-11-01)

Projetos apensados sem publicação no OCO:
PL n° 1.361/1999, PL n° 2.000/1999, PL n°
2.001/1999, PL n° 2.022/1999, PL n° 2.357/2000, PL
n° 2.439/2000, PL n° 2.489/2000

Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família
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outros que não são representantes legítimos do benefici
ado. Para corrigir tal omissão da lei, este projeto propõe o
óbvio, ou seja, a exigência de legitimação do procurador.
Para indicar procurador para o recebimento, o beneficia
do deverá expressar seu desejo por meio de instrumento
público, com poderes específicos.

Com a norma, acaba a ciranda da fraude do
DPVAT, há muito conhecida e tolerada. Na certeza de
que a proposta atende, integralmente o interesse de
quem a lei do seguro obrigatório contempla, é que
conto com a aprovação da mesma, em tempo exíguo.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1999. - Pom
peo De Mattos, Deputado Federal, Vice-Líder da
Bancada do PDT.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre seguro obrigatório de
danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

Art. 5° O pagamento da indenização será efetu
ado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de cul
pa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia
de responsabilidade do segurado.

§ 1° A indenização referida neste artigo será
paga com base no valor da época da liquidação do
sinistro, em cheque nominal aos beneficiários,
descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a
liquidação, no prazo de quinze dias da entrega dos
seguintes documentos:

* § 1° com redação dada pela Lei n° 8.441, de
13-7-1992.

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no
órgão policial competente e a prova de qualidade de
beneficiários no caso de morte;

* Alínea a com redação dada pela Lei n° 8.441,
de 13-7-1992.

b) prova das despesas efetuadas pela vítima
com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou
médico-assistente e registro da ocorrência no órgão
policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2° Os documentos referidos no § 1° serão
entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo,
que os especificará.

§ 3° Não se concluindo na certidão de óbito o
nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente,
será acrescentada a certidão de auto de necropsia,
fornecida diretamente pelo Instituto Médico Legal, in
dependentemente de requisição ou autorização da
autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

* § 3° com redação dada pela Lei n° 8.441, de
13-7-1992.

§ 4° Havendo duvida quanto ao nexo de causa e
efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas
médicas suplementares e invalidez permanente, poderá
ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar,
relatório de internamento ou tratamento, se houver, for
necido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante
pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulá
rio próprio da entidade fornecedora.

* § 4° com redação dada pela Lei n° 8.441, de
13-7-1992.

§ 5° O Instituto Médico Legal da jurisdição do
acidente também quantificará as lesões físicas ou
psíquicas permanentes para fins de seguro previsto
nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de
noventa dias do evento, de acordo com os percentua
is da tabela das Condições Gerais de Seguro de Aci
dente suplementada, nas restrições e omissões des
ta, pela tabela de acidentes do trabalho e da Classifi
cação Internacional das Doenças.

* § 5° com redação dada pela Lei nO 8.441, de
13-7-1992.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.361/99

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 23-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e ao seu apensado.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

Defiro. Apense-se ao PL nO 505/91, os
PL nOs 2.588/96, 1.361/99 e 2.489/00. Ofi
cie-se e, após, publique-se.

Em 1°-11-2000. - Michel Temer, Pre
sidente.
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Justificação

O Seguro Obrigatório DPVAT em vigor cobre
apenas os danos pessoais - morte, invalidez e des
pesas médicas - decorrentes de sinistros provocados
por veículos automotores de vias terrestres, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Com a estabilidade econômica o número de veí
cu�os em circulação no País aumentou mu~o.

Esta frota, composta dos carros novos que che
gam ao mercado e dos antigos que continuam em cir
culação, tem provocado número maior de acidentes
em que os danos materiais, na inexistência de seguro
para tanto, nem sempre são reparados pelos motoris
tas responsáveis em fazê-lo.

Esta situação gera enormes conflitos e aumenta
a violência entre as pessoas.

Nosso projeto visa à criação de um novo seguro
obrigatório, em substituição ao atual, a ser pago por
todo proprietário de veículo, e que cubra, além dos
danos pessoais, também os danos materiais decor
rentes dos acidentes automobilísticos até um deter
minado limite. Este limite, bem com os das demais co
berturas, seriam estabelecidos quando da regula
mentação pelo órgão competente, no caso o Conse
lho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

O projeto estabelece, ainda, que o seguro proposto
seja pago anualmente, em parcela única, juntamente
com o licenciamento do respectivo veículo, segundo pro
cedimento uniforme para todo o terr~ório nacional a ser
estabelecido quando da regulamentação pelo Conselho
Nacional de Trâns~o - CONTRAM.

Art. 3° O prêmio relativo ao Seguro Obrigatório
de Danos Materiais e Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres, ou por sua carga, a pes
soas transportadas ou não, de que trata esta lei, será
pago anualmente, em parcela única, juntamente com
o licenciamento do veículo segundo procedimento
uniforme válido para todo o território nacional.

Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5° Ficam revogadas a Lei n° 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, e a Lei n° 8.441 ,de 13de julho 1992.

PROJETO DE LEI N° 2.000, DE 1999
(Do Sr. Fetter Júnior)

Cria o Seguro Obrigatório de Danos
Materiais e Pessoais Causados por Veí
culos Automotores de Vias Terrestres.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 505,
de 1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Dê-se à letra 1do artigo 20 do Decreto-Lei

n° 73, de 21 de novembro de 1966, a seguinte redação:

"I) Danos Pessoais e Materiais causa
dos por Veículos Automotores de Vias Ter
restres, ou por sua carga, a pessoas trans
portadas ou não. (NR)"

Art. 2° Acrescente-se ao art. 20 do Decreto-Lei
n° 73, de 21 de novembro de 1966, o seguinte pará
grafo único:

REQUERIMENTO N° "Parágrafo único. O direito à indeniza-
(Do Sr Deputado Vicente Caropreso) ção do seguro de que trata a alínea e deste

artigo dependerá, para os sinistros de danos
Requer a apensação dos Projetos materiais, de comprovação da culpa, bas-

de Lei n° 2.588, de 1996; 1.361, de 1999; tando para os sinistros de danos pessoais a
2.489, de 2000; 2.537, de 2000; 3.154, de simples prova do acidente."
2000 e 3.566, de 2000 ao Projeto de Lei n°
505, de 1991.

Senhor Presidente,
Na qualidade de relator, pela Comissão de Seguri

dade Social e Família, do Projeto de Lei n° 505, de 1991,
do Deputado Paulo Paim, que "revoga a alínea 1do artigo
20 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, ex
tinguindo o Seguro Obrigatório de Veículos Automotores",
requeiro a Vossa Excelência com base no artigo 142, ca
put do Regimento Intemo, que os projetos de lei a seguir
relacionados sejam apensados ao PL n° 505, de 1991,
tendo em vista tratarem de matéria conexa e análoga.

- Projeto de Lei n° 2.588, de 1996, do Depu
tado Cunha Bueno;

- Projeto de Lei n° 1.361, de 1999, do Depu
tado Pompeo de Mattos;

- Projeto de Lei n° 2.489, de 2000, do Depu
tado Pompeo de Mattos;

- Projeto de Lei n° 2.537, de 2000, dos Depu
tados Professor Luizinho e Márcio Matos;

- Projeto de Lei n° 3.154, de 2000, do Depu
tado Bispo Rodrigues;

- Projeto de Lei nO 3.566 de 2000, do Depu
tado José Aleksandro.

Sala das Sessões, 2000.
Atenciosamente,- Deputado Vicente Caro

preso, Relator.
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DECRETO-lEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO 1966

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CEDI

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras pro
vidências.

Por fim, a proposição define que a indenização O Presidente da República,
para os danos pessoais - como é hoje - continuará Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
sendo paga mediante simples prova do acidente, en- eu sanciono a seguinte lei:
quanto que para os danos materiais, para se coibir os Art. 1° A alínea b do artigo 20, do Decreto-lei n° 73, de
abusos, será necessária a comprovação da culpa. 21 de noverrtro de 1966, passa a ter a seguinte redação:

Convictos da importância desta nossa iniciativa Art. 2° Fica acrescida ao artigo 20, do Decre-
para toda a sociedade pedimos o apoio de nossos pa- to-lei n° 73, de 21 de novembro de 1996, a alínea I

nestes termos:
res para a aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 1999. _ Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro
Deputado Fetter Junior. estabelecido no artigo 2° compreendem as indeniza

ções por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que
se seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mí
nimo vigente no País - como reembolso à vítima - no
caso de despesas de assistência médica e suplemen
tares devidamente comprovadas.

CAPíTULO 111
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema

Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especi
ais, são obrigatórios os seguros de:

j) crédito à exportação, quando julgado conveni
ente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do Co
mércio Exterior;

*Alínea com a redação dada pelo Decreto-Lei n°
826, de 5-9-1969

I) Danos pessoais causados por veículos auto
motores de vias terrestres, ou por sua carga, a pes
soa transportada ou não

*Alínea acrescentada pela Lei n° 6. 194, de
19-12-1974

Parágrafo único. Não se aplica à União a obriga
toriedade estatuída na alínea h deste artigo. (NR)

*parágrafo acrescentado pela Medida Provisó
ria n° 1.847-14, de 21-10-1999.

LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou Por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

LEI N° 8.441, DE 13 DE JULHO DE 1992

Altera dispositivos da Lei n° 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT).

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Os arts. 4°, 5°, 7° e 12, da lei n° 6.194, de

19 de dezembro de 1974, passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 4° ..

§ 1° Para fins deste artigo, a compa
nheira será equiparada à esposa, nos casos
admitidos pela lei previdenciária; o compa
nheiro será equiparado ao esposo quando
tiver com a vítima convivência marital atual
por mais de cinco anos, ou, convivendo com
ela, do convívio tiver filhos.

§ 2° Deixando a vítima beneficiários in
capazes, ou sendo ou resultando ela inca
paz, a indenização do seguro será liberada
em nome de quem detiver o encargo de sua
guarda, sustento ou despesas, conforme
dispuser alvará judicial.

Art. 5° ..
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§ 1° O seguro previsto no caput deste
artigo não será obrigatório, se comprovada
a contratação e quitação integral de seguro
facultativo, com pelo menos a mesma co
bertura estabelecida no artigo 3° desta lei.

§ 2° O parágrafo anterior somente será
aplicável se o seguro facultativo nele referi
do obedecer às disposições desta lei."

Acrescenta parágrafo único ao art.
2° da Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de
1974.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 505,
de 1991.)

PROJETO DE LEI W 2.001, DE 1999
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° O art. 2° da Lei n° 6.194, de 19 de dezenbro

de 1974, que "dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Ter
restre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não",
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 1° e~:

"Art. 2° .

Art. ]O A indenização por pessoa viti
mada por veículo não identificado, com se
guradora não identificada, seguro não reali
zado ou vencido, será paga nos mesmos
valores, condições e prazos dos demais ca
sos por um consórcio constituído, obrigatori
amente, por todas as sociedades segurado
ras que operem no seguro objeto desta lei.

§ 1° O consórcio de que trata este arti
go poderá haver regressivamente do propri
etário do veículo os valores que desembol
sar, ficando o veículo, desde logo, como ga
rantia da obrigação, ainda que vinculada a

§ 1° A indenização referida neste artigo contrato de alienação fiduciária, reserva de
será paga com base no valor da época da liqui- domínio, leasing ou qualquer outro.
dação do sinistro, em cheque nominal aos bene- .
ficiários, descontável no dia e na praça da sucur- Art. 12 .
sal que fizer a liquidação, no prazo de quinze § 1° O Conselho Nacional de Trânsito
dias da entrega dos seguintes documentos: implantará e fiscalizará as medidas de sua

a) certidão de óbito, registro da ocorrên- competência, garantidoras do não licencia-
cia no órgão policial competente e a prova de mento e não circulação de veículos automoto-
qualidade de beneficiários no caso de morte; res de vias terrestres, em via pública ou fora

b) dela, a descoberto do seguro previsto nesta lei.
§ 2° § 2° Para efeito do parágrafo anterior, o

§ 3° Não se concluindo na certidão de Conselho Nacional de Trânsito expedirá nor-
óbito o nexo de causa e efeito entre a morte mas para o vencimento do seguro coincidir
e o acidente, será acrescentada a certidão com o do IPVA, arquivando-se cópia do bilhete
de auto de necropsia, fornecida diretamente ou apólice no prontuário respectivo, bem como
pelo Instituto Médico Legal, independente- fazer constar no registro de ocorrências nome,
mente de requisição ou autorização da auto- qualificação, endereço residencial e profissio-
ridade policial ou da jurisdição do acidente. nal completos do proprietário do veículo, além

§ 4° Havendo dúvida quanto ao nexo do nome da seguradora, número e vencimento
de causa e efeito entre o acidente e as le- do bilhete ou apólice de seguro."
sões, em caso de despesas médicas suple- Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
mentares e invalidez permanente, poderá blicação.
ser acrescentado ao boletim de atendimento Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
hospitalar relatório de internamento ou trata- Brasília, 13 de julho de 1992; 171° da Indepen-
mento, se houver, fornecido pela rede hos- dência e 104° da República. - Fernando Collor; Cé-
pitalar e previdenciária, mediante pedido lio Sorja.
verbal ou escrito, pelos interessados, em
formulário próprio da entidade fornecedora.

§ 5° O Instituto Médico Legal da jurisdi
ção do acidente também quantificará as lesões
físicas ou psíquicas permanentes para fins de
seguro previsto nesta lei, em laudo comple
mentar, no prazo médio de noventa dias do
evento, de acordo com os percentuais da tabe
la das condições gerais de seguro de acidente
suplementada, nas restrições e omissões des
ta, pela tabela de acidentes do trabalho e da
classificação internacional das doenças.



LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° A alínea b, artigo 20, do Decreto-Lei n°

73, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a seguin
te redação:

Art. 2° Fica acrescida ao artigo 20, do Decre
to-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1996, a alínea I
nestes termos:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no artigo 2° compreendem as indeniza
ções por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores que
se seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário
mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mí
nimo vigente no País - como reembolso à vítima - no
caso de despesas de assistência médica e suplemen
tares devidamente comprovadas.

DECRETO-LEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO 1966

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Se
guros Privados, regula as operações de segu
ros e resseguros e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 2° do Ato Complementar n°
23, de 20 de outubro de 1966, decreta:
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- soas transportadas ou não, danos esses ocasionados
blicação. por veículos automotores de via terrestre ou sua carga,

sempre o DPVAT será acionado e apenas eventual
mente o seguro facultativo será utilizado.

Em razão dessas considerações, apresentamos este
projeto de lei, a fim de discutirmos nesta Casa esta matéria
de tão alta relevância, conclamando os ilustres pares a uma
reflexão sobre ela, seguida da decisão mais propícia.

Sala das sessões, 9 de novembro de 1999. 
Deputado Gonzaga Patriota PSB - PE.

Justificação

O DPVAT foi instituído pela Lei 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, que a~erou o Decreto-Lei n° 73, de 21
de novembro de 1996. Este decreto "dispõe sobre o sis
tema nacional de seguros privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras providências".

Com a edição da Lei n° 6.194/74, passou a ser
obrigatório o seguro de "Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por
sua carga, a pessoa transportada ou não".

Nos termos da aludida lei, os danos pessoais cober
tos pelo seguro abrangem as indenizações por morte, in
validez permanente e despesas de assistência médica e
suplementares, em valores especificados no art. :1'.

Atualmente, portanto, todos os proprietários de
veículos automotores de via terrestre são obrigados,
por força das citadas normas, a pagar o mencionado
seguro, chamado DPVAT.

Ocorre que muitos desses proprietários contratam
seguros facultativos, que, às vezes, contemplam a mes
ma cobertura do seguro obrigatório, isto é, danos pesso
ais causados por veículos automotores de via terrestre.

Em tais hipóteses há uma duplicidade de seguros,
ou melhor, existem dois seguros com o mesmo objeto.
Mas contrata-se o seguro facultativo, em regra, porque a
sua cobertura envolve, além dos danos pessoais acima
referidos, outros objetos, sendo portanto mais abrangente.

Cria-se, nessas srtuações, uma situação indeseja
da, porque o proprietário contrata um seguro facultativo,
contemplando inclusive o objeto do DPVAT, mas é legal
mente obrigado a pagar também este último.

Desse modo, vislumbramos a possibilidade de
se retirar a obrigatoriedade de pagamento do DPVAT,
em relação àqueles que comprovarem a contratação
e quitação integral de seguro facultativo, com cober
tura que abranja a específica do seguro obrigatório.

Atualmente, a Circular SUSEP n° 27, de
14-6-84, em seu item 5.1.2.1 - do Anexo 2, dispôs
acerca das reformulações e consolidações do Seguro
Facultativo, estatuindo que a garantia de danos pes
soais concedida por essa espécie de seguro só res
ponde, em cada reclamação, pela parte da indeniza
ção que excede os limites vigentes na data do sinistro
para as coberturas do seguro obrigatório, DPVAT.

A norma editada pela Susep, supramencionada,
estabelece que o seguro facultativo somente passa a
cobrir eventual indenização a partir do momento em
que o seu valor (da indenização) ultrapassar o valor
que o DPVAT tenha coberto. Estabeleceu-se, ai, uma
precedência do DPVAT sobre o seguro facu~ativo, rela
tivamente ao pagamento do valor da cobertura. Por
tanto, em hipóteses de dano pessoal sofrido por pes-
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CAPíTULO I
INTRODUÇÃO

An. 10 Todas as operações de seguros privados realizados no Pais
ficarão subordinadas às disposições do presente Decreto-lei.

.AJt:. 20 O controle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos
neste Decreto-lei, no interesse dos segurados e beneficiários dos contratos
de seguro.
............. __ .
...............................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N° 2.022, DE 1999
(Do Sr. Reginaldo Germano)

Institui Seguro Obrigatório de Aci
dentes Pessoais para os condutores de
veículos automotores de transporte cole
tivo de passageiros ou de carga de via
terrestre, com vínculo empregatício, no
exercício de sua profissão.

(Apense-se ao Projeto de lei n° SOS,
de 1991)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica acrescida ao art. 20, do Decreto-lei

n° 73, de 21 de novembro de 1966, alínea n nestes
termos:

"Art. 20 ..

n) Acidentes Pessoais para os condu
tores de veículos automotores de transporte
coletivo de passageiros ou de carga de via
terrestre com vínculo empregatício, no exer
cício de sua profissão."

Art. 2° A cobertura do seguro obrigatório de que
trata o art. 1° estende-se aos demais empregados da
empresa e aos passageiros de transporte coletivo viti
mados no respectivo sinistro.

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo segu
ro obrigatório estabelecido no art. 1° compreendem
indenização limitada a R$SO.OOO,OO (cinqüenta mil
reais), por vítima, para o caso de morte ou invalidez
permanente.

Parágrafo único. O valor estipulado no caput
deste artigo compreende a indenização decorrente
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Via Terrestres ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não - DPVAT,
instituído pela lei n° 6.194, de 9 de dezembro de
1974.

Art. 4° A contratação e o custo do seguro obriga
tório de que trata o art. 1° são de responsabilidade ex
clusiva dos respectivos empregadores.

Art. SO O Poder Executivo regulamentará esta
lei.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

O Brasil vem ocupando, infelizmente, lugar de
destaque quanto ao número de acidentes automobi
lísticos. Os prejuízos econômicos são irrelevantes
quando confrontados com as mortes que ocorrem

nesses acidentes, na maioria das vezes de chefes de
famílias, e com a dor e desespero dos respectivos de
pendentes que passam, a partir de então, a conviver
com a insegurança e incerteza.

Pretendemos, com nosso projeto minorar este
triste cenário, tornando obrigatória a contratação, pe
los empregadores, de seguro de acidentes pessoais
para os condutores, em vias terrestres, de veículos de
transporte coletivo de passageiros ou de veículos de
carga, os caminhoneiros deste País, com quem te
nham estabelecido vínculo empregatício. Este seguro
indenizaria os casos de morte e invalidez permanente
desses profissionais, quando ocorridos no exercício
de sua profissão, bem como os demais empregados
dessas empresas quando vítimas, também, desses
acidentes. E, ainda, aqueles que, na condição de pas
sageiros dos transportes coletivos sofram danos pes
soais decorrentes de acidentes de trânsito.

Embora à vida da criatura humana não se possa
atribuir um preço, estamos conscientes de que, no
caso de sua perda, para os dependentes da vítima e
em função da desorganização familiar decorrente, em
muito contribuirá o seguro obrigatório que estamos
propondo.

Convencido da relevância social deste nosso
projeto, conta com o apoio dos nobres parlamentares
desta Casa para a sua aprovação.

Sala das Sessões, de 1999. - Deputado Regi
naldo Germano.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-lEI N° 73, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras
providências.

CAPíTULO III
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema

Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especi
ais, são obrigatórios os seguros de:

a) danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciais;

m) responsabilidade civil dos transportadores
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à
carga transportada.
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LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

PROJETO DE LEI N° 2.357, DE 2000
(Do Sr. Márcio Matos)

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica extinto o Seguro Obrigatório de Da

nos Pessoais causados por Veículos Automotores
Terrestres, ou por sua carga, a pessoas transporta-

Lei nO 8.374, de dasou não (DPVAT), previsto no Decreto-Lei n° 73/66
e pela Lei n° 6.174/64.

Art. 2° Fica criada a Contribuição Anual de Veí
culos Automotores Terrestres - CAVAI, destinada ao
financiamento do atendimento as vítimas do trânsito e
suas conseqüências, assim, como à educação do
trânsito..

§ 1° Será vedada, isenção ao pagamento do Ca
vat a qualquer veículo automotor terrestre; exceto os
oficiais.

§ 2° Os valores básicos dos prêmios, deverão
representar a proporcionalidade de passageiros em
cada veículo automotor terrestre.

§ 3° Os prêmios deverão ter como base, os vaia
res arrecadados por veículo básico; isto é de 4 passa
geiros: transportando em valores individuais, denomi
nado valor básico passageiro; calculando-se os prê
mios dos demais, pela multiplicação do valor básico
passageiro pelo número de assento de passageiros.

§ 4° Os prêmios do Cavat, deverão ser arreca
dados anualmente, não se permitindo licenciamento
sem o devido recolhimento.

§ 5° A cobrança do Cavat, dar-se-á, a todos os
veículos de transporte terrestre de passageira, carga,
coletiva ou não, de acordo com o explícito no § 3°.

Art. 3° Os valores arrecadados dessa o contribu
ição, diretamente pelas agências bancárias, serão re
passados ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, ao
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e ao De
partamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nas
seguintes proporções:

1- 70% (setenta por cento), ao Fundo Nacional
de Saúde - FNS;

11- 27% (vinte e sete por cento), ao Instituto Na
cional de Seguro Social-INSS;

111-3% (três por cento), ao Departamento Nacional
do Trânsito -DENATRAN.

§ 1° O Fundo Nacional de Saúde, deverá desti
nar 25% de sua arrecadação, para um Fundo de De
senvolvimento de Hospitais do Trauma.

§ 2° Os Hospitais do Trauma, deverão ser insti
tuídos, melhorados ou ampliados, se existentes, nas
respectivas sedes das Regionais de Saúde.

Art. 4° Cabe ao Sistema Único de Saúde - SUS
ao atendimento hospitalar e ambulatorial, e ao INSS,
o benefício às vítimas do acidente de trânsito por
morte, invalidez permanente parcial ou total e ao be
nefício temporário às vitimas que não possuem prote
ção previdenciária.

§ 1° As guias de atendimento (ambulatorial e
hospitalar) realizados pelo SUS deverão ser identifi-

Extingue o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Terrestres, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não,
cria contribuição ao FNS, INSS e Dena
tran e dá outras providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 505,
de 1991.)

Art. 1° A alínea b do artigo 20, do Decreto-Lei
n° 73, de 21 de novembro de 1966, passa a ter a se
guinte redação:

Art. 2° Fica acrescida ao artigo 20, do Decre
to-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1996, a alínea I
nestes termos:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no artigo 2° compreendem as indeniza
ções por morte, invalidez permanente e despesas de
assistência médica e suplementar, nos valores que se
seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior Salário
mínimo vigente no País - no caso de morte:

b) até 40 (quarenta) vezes o valordo maior SoIáOO mí
nimo vigente nos País - no caso de invalidez permanente;

c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mí
nimo vigente nos País - como reembolso à vitima 
no caso de despesas de assistência médica e suple
mentares devidamente comprovadas.

.. Alínea m acrescida pela
30-12-1991.

Parágrafo único. Não se aplica à União a obri
gatoriedade estatuída na alínea h deste artigo.

* § único acrescido pela Provisória n° 1.847-14,
de 21-10-1999.
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cadas como caso de acidente do trânsito, a fim de fu
turas estatísticas.

§ 2° As AIH emitidas para tratamento de aciden
tados de trânsito, não comporão as cotas de AIH exis
tentes.

§ 3° Os benefícios do eaput deste artigo, serão
exclusivos aos acidentados que não possuem prote
ção previdenciária: pública e/ou privada.

Art. 5° As vítimas de acidente do trânsito que
não possuem a proteção do INSS, passarão a rece
ber, durante o tempo necessário a sua recuperação,
benefício não inferior a um salário mínimo, sendo pe
riciados periodicamente pelo INSS.

Art. 6° No caso de morte ou invalidez perma
nentes, não sendo a vítima segurada pelo INSS ou
possuidora de seguro privado, ela ou sua família terá
direito a um benefício mensal não inferior a um salário
minimo.

Art. 7° Fica criada uma Comissão Especial para
proceder ao inventário e auditoria técnica, recomen
dações e a distribuição dos recursos existentes do se
guro obrigatório.

§ 1°A Comissão terá o prazo de 1 (um) ano para
efetuar o disposto no caput deste artigo.

§ 2° A Comissão, após os levantamentos e audi
torias, no sistema de arrecadação e distribuição dos
recursos do seguro (DPVAT), poderá propor medidas
para solução de possíveis problemas detectados.

Art. 8° Esta lei entrará em vigor no ano seguinte
ao da sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.
- Mareio Matos, Deputado Federal, PT - PR.

Justificação

O fato do Seguro Obrigatório (DPVAT), ser obri
gatório e privado, seus prêmios serem distribuídos de
forma aleatória afirais de portarias e ou resoluções,
se encontram eivadas de irregularidades.

Pelo fato do pagamento desta "taxa-tributo" es
tar já consolidado na consciência dos proprietários de
veículos, também pelo atendimento médico-hospita
lar às vítimas serem quase que na sua totalidade rea
lizados pelo SUS, e também a cobertura expressa em
lei aos casos de óbitos e incapacidades permanentes
nem sempre ou quase raramente chegarem a quem
de direito; concordarmos com a sua extinção como
seguro.

Constantemente, estamos à procura incessan
te de financiamentos principalmente vinculados, à
Saúde e à Previdência Social, julgamos oportunos

transformarmos este seguro obrigatório, em contribu
ição ao FNS, INSS e Denatran.

Com esta alteração, não estaremos criando um
novo tributo ou taxa, simplesmente transformando em
contribuição.

Justifica-se tal fato:

a) o DPVAT não satisfaz às necessidades do ci
dadão acidentado, quanto ao tratamento médico-hos
pitalar, pois a grande maioria deste tratamento já é
fornecida pelo SUS.

b) devido à baixa cobertura para o tratamento
médico-hospitalar, os "poucos" lesionados, quando
são atendidos pelo DPVAT, além de um superfatura
mento, da dificuldade do ressarcimento, incorre ainda
em uma injustiça social, pois os "grandes lesionados"
não despertam o mesmo interesse pelos médicos e
instituições de saúde, remetendo-os diretamente aos
SUS devido ao baixo valor da cobertura;

c) com relação às indenizações por morte ou in
validez, os poucos que conseguem este benefício,
geralmente são lesados por intermediários "inescru
pulosos", que constantemente freqüentam os IML, fu
nerárias e prontos-socorros, em conluio com órgãos
do próprio Governo e muitas vezes '1abricando" lau
dos para o fim ilícito;

d) as vítimas que não possuem urna cobertura
previdenciária pública ou privada, que eventualmen
te, ficam sem seqüelas, mas que permanecem algum
tempo para se recuperar de suas lesões, não encon
tram qualquer proteção temporária;

e) o fato de constituirmos esta contribuição, a
assistência médica-hospitalar continuará a ser pres
tada pelo SUS, com AIH fora da cota estabelecida a
cada hospital (esta medida não inviabilizará outros
atendimentos como: pediátrico, geriátrico ou obstétri
co, comum nos dias de hoje, pois os hospitais dão
preferência em emitir AIH aos acidentados em decor
rência de ser tratamento mais oneroso);

f) o INSS assume a obrigatoriedade de cobertu
ra, mensalmente, ao (s) dependente (s), das vítimas
fatais ou incapacidade definitiva, que por ventura não
tenham comprovadamente estes direitos: assim
como a incapacidade temporária e os serviços de pi
ratagem médica;

g) os recursos, ao Denatran, se justificam pela
necessidade de campanhas educativas de trânsito;

h) neste projeto, estamos isentando somente os
veículos oficiais e ampliando a arrecadação do Covat;
a todos os veículos automotores terrestres; o que atu-
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aimente não acontece, por determinação do CNSP,
inúmeras categorias ficam isentas;

i) fica criado o Valor Básico Passageiro, para o
cálculo dos respectivos prêmios baseado em sua ca
pacidade de transporte;

j) o cálculo do Prêmio por veículo:

VBP x n° de Passageiros (Capacidade)

VBP aproximadamente valor arrecadado, por
veículo, como do DPVAT; de capacidade par4 passa

geiros dividido por 4;

k) a inclusão na lei; quanto à formação do fundo
para investimento aos Hospitais do Trauma, é decor
rente da falta constante destes Hospitais especializa
dos pelo interior do Brasil.

- Mareio Matos, Deputado Federal, PT - PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-lEI N° 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras pro
vidências.

CAPíTULO I
Introdução

Art. 1° Todas as operações de seguros privados
realizados no País ficarão subordinadas às disposi
ções do presente decreto-lei.

Art. 2° O controle do Estado se exercerá pelos
órgãos instituídos neste decreto-lei, no interesse dos
segurados e beneficiários dos contratos de seguro.

Art. 3° Consideram-se operações de seguros
privados os seguros de coisas, pessoas, bens, res
ponsabilidades, obrigações, direitos e garantias.

Parágrafo único. Ficam excluídos das disposi
ções deste decreto-lei os seguros do âmbito da Previ
dência Social, regidos pela legislação especial perti
nente.

Art. 4° Integra-se nas operações de seguros pri
vados o sistema de co-seguro, resseguro e retroces
são, por forma a pulverizar os riscos e fortalecer as re
lações econômicas do mercado.

LEI N° 6.174, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre a aplicação do dispos
to nos artigos 12. alínea a, e 339 do Códi
go de Processo Penal Militar, nos casos
de acidente de trânsito, e dá outras pro
vidências.

Art. 1° O disposto nos artigos 12, alínea a, e
339, do Código de Processo Penal Militar, nos casos
de acidente de trânsito, não impede que a autoridade
ou agente policial possa autorizar, independente de
exame local, a imediata remoção das vítimas, como
dos veículos envolvidos nele, se estiverem no leito da
via pública e com prejuízo de trânsito.

Parágrafo único. A autoridade ou agente policial
que autorizar a remoção facultada neste artigo lavra
rá boletim, no qual registrara a ocorrência com todas
as circunstâncias necessárias à apuração de respon
sabilidades, e arrolará as testemunhas que a presen
ciaram, se as houver.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI N° 2.439, DE 2000
(Do Sr. Pedro Pedrossian)

Extingue o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 505,
de 1991.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É extinto o Seguro Obrigatório de Danos

Pessoais causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não, de que trata a lei n° 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974.

Art. 2° São asseguradas aos contratos de segu
ro em vigor na data da publicação desta lei as cober
turas pactuadas, até o final do prazo de vigência do
contrato.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Art. 4° Revogam-se a alínea I do art. 20 do De
creto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, e a lei n°
6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Justificação

O "Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau
sados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não", tam
bém conhecido pela sigla DPVAT, foi instituído pela
lei nO 6.194, de 19 de dezembro de 1974. O objetivo



DECRETO-LEI N° 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

CAPíTULO 111
Disposições Especiais Aplicáveis ao Sistema

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras pro
vidências.

Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especi
ais, são obrigatórios os seguros de:

a) danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciais;

b) responsabilidade civil do proprietário de aero
naves e do transportador aéreo;

* Alínea b com redação dada pela Lei nO 8.374
de 30-12-1991.

c) responsabilidade civil do construtor de imóve
is em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas;

d) bens dados em garantia de empréstimos ou
financiamentos de instituições financeiras públicas;

e) garantia do cumprimento das obrigações do
incorporador e constituir de imóveis;

f) garantia do pagamento a cargo de mutuário
da construção civil, inclusive obrigação mobiliária;

g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes a

pessoas jurídicas, situados no País ou nele transpor
tados;

i) crédito rural;
j) crédito a exportação, quando julgado conveni

ente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do Co
mércio Exterior (CONCEX);

* Alínea j com redação dada pelo Decreto-Lei n°
826, de 5-9-1969.

I) danos pessoais causados por veículos auto
motores de vias terrestres e por embarcações, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não;

* Alínea j com redação dada pela Lei nO 8.374,
de 30-12-1991.
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principal deste seguro é o de prover indenização cer- Diante do exposto, solicitamos aos nobres Pa-
ta e rápida às vítimas de acidentes de automóveis e res a contribuição e o apoio necessários ao aperfeiço-
demais veículos automotores de via terrestre. Quan- amento e à aprovação deste projeto de lei.
do o instituiu sob a forma de seguro obrigatório, obje- Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2000. -
tivava o Governo Federal reduzir o número de ações Deputado Pedro Predrossian.
de indenização por danos pessoais, baseadas na res
ponsabilidade civil, que tramitavam na Justiça, e as
segurar indenização célere principalmente às pesso
as mais humildes, que, por desconhecerem os códi
gos e regras do transito, são as maiores vítimas de
atropelamento.

No entanto, a despeito da finalidade social que
justificou sua instituição, o DPVAT pouco tem servido
aos seus objetivos. Na verdade, tornou-se objeto de
fraudes e manipulações em benefício de aproveitado
res e intermediários e em detrimento dos verdadeiros
beneficiários do seguro: as vítimas e as famílias de ví-
timas de acidentes de automóveis.

É bem verdade que, por força da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá ou
tras providências", 50% (cinqüenta por cento) dos prê
mios arrecadados são repassados à Seguridade Social
para o custeio da assistência médico-hospitalar presta
da pelo SUS às vítimas de acidentes de trânsito, entre
tanto, como a Constituição garante o acesso universal
aos serviços de saúde prestados pelo Estado, não ha
verá prejuízo ao atendimento dessas vítimas.

O descrédito a que o seguro encontra-se sub
metido tem sido motivo para ações judiciais em diver
sas unidades da Federação contra a sua cobrança,
por ocasião do licenciamento anual dos veículos. A
desproporção entre a arrecadação de prêmios e as
indenizações efetivamente pagas aos beneficiários,
além de sucessivas denúncias de intermediação frau
dulenta, demonstram a inutilidade do pagamento do
seguro.

Desconhecido da maioria da população brasilei
ra quanto às suas coberturas, o DPVAT tem beneficia
do apenas as seguradoras e outras instituições, como
Abdetran e Funenseg, que, sem qualquer contraparti
da de benefícios, conseguiram, por intermédio da re
gulamentação, apropriar-se de parcela da arrecada
ção de prêmios.

Por fim, entendemos que não cabe ao Estado
obrigar a contratação de seguro, devendo cada pro
prietário ou motorista assumir os riscos inerentes à
condução de veículos. A contratação de seguro de
danos pessoais ou materiais deve ser uma faculdade
de cada cidadão para prevenir-se de comprometer
sua renda ou patrimônio com o pagamento de indeni
zações baseadas na responsabilidade civil.
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Justificação

A presente proposta, tem como finalidade tornar
obrigatória a divulgação de informações sobre o Segu
ro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veícu
los Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, pago
anualmente por todos os proprietários de veículos.

Reportagens veiculadas na Imprensa Nacional
mostram que grupos organizados usam de varias arti
manhas para receber o Seguro Obrigatório muitas ve
zes em nome de falsas vítimas.

Dados informam que cerca de 80% dos proprie
tários de vezes desconhecem os direitos assegura
dos pelo Seguro. Isso propicia a "indústria" do Seguro,
isto e, pessoas que localizam acidentados por meio
de informações, muitas vezes fornecidas por hospita
is e Delegacias de Polícia e então recebem polpuda
"comissão" Para coibir essa prática criminosa, já
apresentei projeto instituindo a obrigatoriedade pro-

Torna obrigatória a divulgação de in
formações sobre o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres - DPVAT.

(Às Comissões de Finanças e Tributa
ção (Mérito); e de Constituição e Justiça e
de Redação (art. 54) - art. 24, li)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo obrigado a

divulgar, amplamente, todas as informações relativas
a cobrança, indenização e demais procedimentos
envolvendo o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT.

§ 1° A divulgação de que trata este artigo com
preendera. alem de outras formas de publicidade, a fi
xação, em locais de fácil acesso, nos hospitais públi
cos e conveniados, nas delegacias de polícia e nas
demais entidades que prestam imediato atendimento
a vítimas de acidente de trânsito, de cartazes nos
quais constem, de forma clara e destacada, todos os
direitos básicos dos segurados.

§ 2° As guias do imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores -IPVA - deverão ser acompa
nhadas de cartilha explicativa dos direitos dos segura
dos do DPVAT e dos procedimentos necessários ao re
cebimento da indenização devida, em caso de sinistro.

Art. 2° O Poder Executivo regulamentara a lei no
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua
publicação.

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

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

LEI W 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Se
guridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.

lEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

TíTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais

Art. 1° A Seguridade Social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes
públicos e da sociedade, destinado a assegurar o di
reito relativo à saúde, à previdência e à assistência
social.

Parágrafo único. A Seguridade Social obedece
rá aos seguintes princípios e diretrizes:

a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e

serviços às populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação

dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) equidade na forma de participação no custeio;
1) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da

gestão administrativa com a participação da comuni
dade, em especial de trabalhadores, empresários e
aposentados.

LEI N° 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Via Terrestre, ou por sua
carga, a pessoas transportadas ou não.

Art. 1° A alínea b do art. 20, do Decreto-lei n° 73
de 21 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte
redação:

* Alteração já processada no decreto-lei modifi
cado.

* Artigo prejudicado pela Lei n° 8.374, de 30 de
dezembro de 1981. que deu nova redação a alínea b.

m) responsabilidade civil dos transportadores PROJETO DE LEI N° 2.489, DE 2000
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à (Do Sr. Pompeo de Mattos)
carga transportada.

* Alínea m acrescida pela Lei n° 8.374, de
30-12-1991.
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O Projeto de Lei n° 505, de 1991, revoga a alí
nea I do artigo 20 do Decreto-Lei n° 73, de 21 de no
vembro de 1966, extinguindo o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre ou por sua carga - DPVAT.

O autor justifica sua proposição afirmando que
essa obrigatoriedade deriva do período autoritário e
que na prática possui utilidade bastante limitada, pou
cas vezes atingindo a sua finalidade, constituindo-se
em um estorvo para os proprietários de veículos e um
enriquecimento para as seguradoras.

Ao PL n° 505/91 foram apensados o Projeto de
Lei n° 727, de 1995, do Deputado José Augusto, que

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 505/91

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5 de maio de 1999, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 13 de maio de 1999. - Eloí
zio Neves Guimarães, Secretário.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.489/00

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 505/91
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curação, lavrada em cartório, para recebimento do 661/95; PL n° 671/95; PL n° 759/95; PL 853/95; PL
seguro por terceiros. 871/95; PL 1.032/95; PL 1.239/95; PL 1.361/95; PL

Mas ainda existe a falta de orientação por parte do 367/95; PL 1.847/96; PL 1.959/96; PL 2.256/96; PL
poder público sobre a utilização do DPVAI. Nada mais 2.286/96; PL 2.287/96; PL 2.320/96; PL 2.334/96,
oportuno, portanto que o Governo propicie todas as in- PRC 109/96; PDC 380/97, PDC 385/97; PEC
formações relativas a cobrança, indenização, enfim to- 529/97; PL 3.658/97; PL 3.718/97; PL 3.724/97; PL
dos os procedimentos envolvendo o DPVAT, publicando 3.725/97; PL 3.794/97; PRC 118/97, PRC 123/97,
em cartilha, cartazes e boletins que poderão ser fixados PRC 135/97; PEC 540/97; PL 2.708/97; PL
em escolas, hospitais e delegacias de polícia. 2.713/97; PL 2.746/97; PL 2.864/97; PL 3.129/97;

Com este projeto, ganha a sociedade e perdem PL 3.333/97; PL 3.334/97; PL 3.407/97; PL
os caçadores de seguro. - Pompeo de Matos, Depu- 3.413/97; PL 3.474/97; PL 3.475/97; PL 3.657/97;
tado Federal, Vice-Líder da Bancada do PDI. PRC 140/97; PRC 156/97; PL 4.043/97; PL

4.042/97; PL 4.041/97; PL. 4.040/97; PL 4.039/97;
PL 4.038/97; PL 4.037/97; PL 3.798/97; PL
3.868/97; PL 3.875/97; PL 3.910/97; PL 3.921/97;
PL 4.024/97; PL 4.025/97; PL 4.026/97; PL
4.027/97; PL 4.028/97; PL 4.029/97; PL 4.030/97;
PL 4.031/97; PL 4.032/97; FL 4.033/97; PL
4.034/97; PL 4.035/97; PL 4.036/97; PL 4.178/98;
PL 4.179/98; PL 4.322/98; PL 4.361/98; PL
4.370/98; PL 4.420/98; PL 4.507/98; PL 4.603/98;
PL 4.644/98; PL 4.645/98; PL 4.652/98; PL
4.697/98; PL 4.699/98; PL 4.700/98; PL 4.701/98;
PL 4.713/98; PL 4.714/98; PL 4.755/98; PL
4.829/98; PL 4.833/98; e PL 4.639/98. Indefiro
quanto às demais proposições, em virtude de não
restarem presentes os requisitos do art. 105, do
RICD. Oficie-se ao Requerente e, após, publi
que-se. - Michel Temer, Presidente.

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 13-4-00, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2000. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 14 de junho de
1996, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram
recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 25 de junho de 1996. - Miri
am Maria Bragança Santos, Secretária.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

O nobre Deputado Paulo Paim formulou, em 10
de fevereiro do corrente ano, requerimento de desar
quivamento de proposições de sua autoria, com fulcro
no art. 105, parágrafo único do Regimento Interno.

No tocante à matéria, defiro, presentes os re
quisitos constantes do art. 105 do RICD, o desarqui
vamento das seguintes proposições: PL n°
1.009/88; PL 3.535/89; PL 3.814/89; PL 4.101/89;
PL 4.676/90; PL 5.237/90: PL n° 5.919/90: PL
5.948/90: PL 5.958/90; PL 505/91; PL 660/91; PL
984/91; PL 2.704/92; PL 2.878/92; PL 3.406/92; PL
3.814/93; PL 4.565/94; PL 4.567/94; PL 4.573/94;
PL 4.585/94; PL n° 4.594/94; PL 4.653/94; PL
4.710/94; PL 4.853/94; PL 2/95; PL 124/95; PL
139/95; PL 380/95; PL 403/95; PL n° 552/95; PL n°



O Seguro Obrigatório de Veículos DPVAT, des
de a sua criação, ainda que esporadicamente, tem
sido criticado. A partir do segundo semestre de 1999,
essas críticas intensificaram-se em função, principal
mente, de ações judiciais que lhe foram interpostas,
questionando sua existência.

Desde então, vários artigos têm abordado a ma
téria, a sua maioria, porém, com visão parcial ou dis
torcida do assunto. Pesquisas de opinião que visavam
a enriquecer referidas reportagens demonstraram um
surpreendente desconhecimento das características
básicas desse seguro por parte dos que foram consul
tados - ressalte-se, todos eles potenciais beneficiários
de suas coberturas - independentemente da classe
social ou econômica à qual pertenciam.

O que se verifica é que o DPVAT - corno é assim
chamado o Seguro Obrigatório de Veículos - apesar
de garantir toda a sociedade, com ônus apenas para
os proprietários de veículos, na verdade, não é sufici
entemente conhecido, pela população, como deveria
ser, a exemplo de outros dire~os, como 13° salário, fé
rias, FGTS, Seguro Desemprego, aposentadoria, etc.

Este desconhecimento, aliado à falta de trans
parência na sua gestão, que é repartida entre o Poder
Público e as seguradoras, tem levado muitos, ainda
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acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n° 6.194, de 19 extingue o Seguro Obrigatório DPVAT, cria
de dezembro de 1974, visando o pagamento direto ao contribuição ao FNS, INSS e Denatran, e dá outras
SUS, do valor correspondente à indenização relativa providências; o Projeto de Lei n° 2.537, de 2000, dos
às despesas médicas como reembolso pelo Deputados Professor Luizinho e Márcio Matos, que
atendimento médico-hospitalar das vítimas de estabelece o pagamento da indenização do DPVAT
trânsito; o Projeto de Lei n° 1.316, de 1995, do apenas mediante cheque nominal e não endossável à
Deputado Carlos Mosconi, cujo objeto é elevar o valor vítima ou seus herdeiros; o Projeto de Lei n° 3.154, de
das indenizações e remeter o pagamento das 2000, do Deputado Bispo Rodrigues, que assegura o
despesas das vítimas diretamente às unidades de pagamento das indenizações exclusivamente às
saúde; o Projeto de Lei n° 1.330, de 1995, do vítimas ou aos seus beneficiários; e o Projeto de Lei
Deputado Jair Soares, cujo propósito é o repasse de n° 3.566, de 2000, do Deputado José Aleksandro, que
50% dos prêmios do Seguro DPVAT à Seguridade extingue o Seguro DPVAT, o Projeto de Lei n° 4.393,
Social, destinados ao Sistema Único de Saúde, e 5% de 2001, do Deputado Luiz Bittencourt, que dispõe
diretamente aos Institutos de Previdência dos sobre afixação, em veículos de transporte coletivo, de
Estados, para assistência médico-hospitalar dos aviso de direito de indenização do DPVAT; e o Projeto
segurados vitimados em acidente de trânsito; o de Lei n° 4.460, de 2001, do Deputado Luiz
Projeto de Lei n° 2.588/96, do Deputado Cunha Bittencourt, que obriga a veiculação do DPVAT nos
Bueno, que altera o pagamento da indenização do bilhetes de passagem do transporte rodoviário de
DPVAT decorrente de sinistro ocasionado por veículo passageiros.
não identificado; o Projeto de Lei n° 2.640, de 1996, A proposição principal, assim como as que lhe
do Deputado Antônio Jorge, que retira do DPVAT a foram apensadas, excetuadas as relativas aos anos
sua obrigatoriedade; o Projeto de Lei n° 3.871, de de 1999, 2000 e 2001, teve o seu desarquivamento
1997, do Deputado Serafim Venzon, que direciona os deferido a pedido do autor com fulcro no art. 105, pa-
recursos do DPVAT ao custeio da assistência rágrafo único, do Regimento Interno desta Casa.
m~dico-hospita~ar . dos s~gurados vitir:n~dos em Nesta Comissão, determinada a abertura - e di-
aCl,dentes d~ translt~ ocom.dos no ~unfcfpfo on?e ~ vulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo
veiculo estiver registrado, o Projeto de Lei n para apresentação de emendas, a partir de 5 de maio
1.361/99, do D~putado Po~peo.de _Mattos, . que de 1999, por cinco sessões, não foram, no período,
regula o recebImento da Jndenlzaçao medIante recebidas emendas ao projeto
procuração; o Projeto de Lei n° 2.000, de 1999, do .
Deputado Fetter Júnior, que cria o seguro obrigatório 11- Voto do Relator
de danos materiais e pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres; o Projeto de Lei n°
2.001, de 1999, do Deputado Gonzaga Patriota, que
acrescenta parágrafo único ao art. 2° da Lei n°
6.194/74, tirando o caráter obrigatório do seguro
DPVAT se comprovada a contratação e quitação de
outro seguro, no caso facultativo, com pelo menos a
mesma cobertura do DPVAT; o Projeto de Lei n°
2,022, de 1999, do Deputado Reginaldo Germano,
que institui um novo seguro obrigatório de acidentes
pessoais para os condutores de veículos
automotores de transporte coletivo de passageiros ou
de carga, de via terrestre, com vínculo empregatício,
no exercício de sua profissão; o Projeto de Lei n°
2.439, de 2000, do Deputado Pedro Pedrossian, que
extingue o seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre,
ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não; o
Projeto de Lei n° 2.489, de 2000, do Deputado
Pompeo de Mattos, que obriga a divulgação de
informações sobre o Seguro DPVAT; o Projeto de Lei
n° 2.531, de 2000, do Deputado José Militão, que
define o valor das indenizações e a repartição dos
recursos arrecadados pelo Seguro Obrigatório
DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194/74; o Projeto de Lei
nO 2.357, de 2000, do Deputado Márcio Matos, que
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que bem intencionados, ao equívoco, no nosso en- As coberturas do DPVAT, até 29 de fevereiro de
tender, de exigir, de forma açodada, a extinção do 2000, eram:
DPVAT, ao invés de propor o seu aperfeiçoamento e - por morte: R$5.081 ,79 por vítima;
sua maior divulgação à sociedade. Esses críticos - por invalidez permanente: R$5.081,79 por
desconsideram tanto a proteção que o mesmo, bem pessoa;
ou mal, vem conferindo à sociedade, como a destina- - despesas de assistência médica (DAMS): até
ção, preponderantemente social, dos seus recursos. R$1.524,54 por pessoa.
Para se ter uma idéia, e.m _1998, foram captados pel? Atualmente, sem alteração do custo do DPVAT,
DPVAT cerca de R$1 bllhao, e, em 1999, R$1, 15 bl- os valores das indenizações por morte e por invalidez
Ihão, sendo que dess~svalores o Fundo ~a~lonal de permanente são de R$6.754,09, tendo permanecido o
Saúde recebeu, aproximadamente, R$1 bllhao. mesmo valor para reembolso das despesas médicas.

É preciso esclarecer que o atual DPVAT - Segu- Os procedimentos estipulados para pagamento
ro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veí- das indenizações por morte, invalidez permanente ou
culos Automotores de Via Terrestre ou por sua carga, reembolso de despesas médicas e suplementares
a pessoas transportadas ou não tem sua origem no são os seguintes:
Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro de 1966, que a) a vítima ou beneficiário pode se dirigir a qual-
estabelece, na alínea b do artigo 20, os denominados quer das seguradoras conveniadas para solicitar a in-
"seguros obrigatórios", dentre eles o de "responsabili- denização;
dade civil dos proprietários de veículos automotores b) as exigências quanto à documentação se res-
de vias terrestre, fluvial, lacustre e marítima, de aero- tringem à apresentação dos seguintes documentos:
naves e dos transportadores em geral." I _ no caso de morte:

A Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974, - certidão de autoridade policial sobre a ocor-
transformou este seguro obrigatório aplicável aos veí- rência;
culos automotores de via terrestre, de seguro de res- - certidão de óbito'
ponsabili?ad.e civil em seguro de danos pessoais, na _ documento co~probatório da qualidade de
forma hOJe vigente. beneficiário;

O seguro DPVATtem sido objeto de uma série de 11- no caso de invalidez permanente:
regulamentações ao longo de sua vigência, sendo que, - além da ocorrência policial, prova de atendi-
pela Lei n° 8.212, de 24 de junho de 1991, que "dispõe mento à vítima por hospital, ambulatório ou médi-
sobre a organização da Seguridade Social, institui Pla- co-assistente;
no de Custeio e dá outras providências", ficou determi- _ relatório do médico-assistente atestando o
nado às seguradoras que ?peram neste seguro, o re- grau de invalidez do órgão ou membro atingido;
passe ao SUS -,Si~tema Un.ico de Saúde, ?e 50% ?O 111 _ no caso de reembolso de despesas de as-
valor total dos premlos recolhidos para cuSt~.IO da assls- sistêncía médica:
tência médico-~ospitalar dos seg,urados, vitimados em _ além da ocorrência policial, prova de atendi-
aCidentes de transito (art. 27, paragrafo unlco). mento da vítima por hospital, ambulatório ou médi-

Pelo Decreto n° 1.107, de 23 de dezembro de co-assistente.
1993, ficou ?eterminado que este re~asse de 50?o se É preciso registrar que, de acordo com as nor-
efetivasst=: dlreta~~nte ao Fundo N,a?lonal de Saude - mas em vigor, o pagamento das indenizações pelas
FNS, por Intermedlo da rede bancana arrecadadora. companhias seguradoras não deve ultrapassar o pra-

Pela Lei n° 9.503 de 23 de setembro de 1997, zo de cinco dias úteis, prazo este que é contado a par-
que "Institui o Código de Trânsito Brasileiro" (art. 78, tir da entreg,a dos do~u~entos. nec:essários pelos in-
parágrafo único), o equivalente a 10% dos recursos teressados a pretendida Indenlzaçao. .
do FNS, ou seja, 5% do total, será repassado mensal- O mais importante, contudo, do ponto de vista
mente ao Departamento Nacional de Trânsito - social, quanto ao seguro DPVAT, e que de~eser res-
DENATRAN para aplicação exclusiva em programas saltado, refere-se a algumas de suas especiais carac-
destinados à prevenção de acidentes. terísticas:

Desse modo cabendo 45% ao FNS e 5% ao De- - regido pela teoria do risco, obriga o paga.m~n-

natran, às seguradoras, com os restantes 50%, com- te:> das indenizações independentemente da eXlsten-
pete o pagamento das indenizações por morte ou por cla de cu.lpa; , . _ . ... _
invalidez permanente decorrentes de acidentes de - a Im'porta~cla_segurada nao e dlvl?lda: .sao ~a-

trânsito, bem como o reembolso das despesas com gas tantas Indenlzaçoes quantas forem as Vitimas,
assistência médica, até o limite estipulado, quando - as indenizações são pagas mesmo que dete~-

essas ocorrerem com médico ou hospital privado não minado veículo produza vítima em mais de um aCI-
vinculado ao SUS. dente durante o ano;



Modifica o Seguro Obrigatório de que
trata a Lei na 6.194, de 19 de dezembro de
1974.
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- as indenizações são pagas à vítima ou aos ver procedente, de todos os que criticam o DPVAT,
seus herdeiros legais, independentemente da identifi- seja por sua gestão, seja pela sua existência.
cação do veículo; e, ainda, Sob o amparo de resolução do Conselho Nacio-

- as indenizações são pagas mesmo que para o nal de Seguros Privados - CNSP, percentual equiva-
veículo não tenha sido contratado o seguro. lente a 3,35% do total arrecadado com o DPVAT é dis-

Um outro aspecto importante a considerar é o tribuído para a Superintendência de Seguros Priva-
custo anual do Seguro DPVA1. Neste ano de 2001, dos - SUSEP, para o Sindicato dos Corretores de Se-
como em 2000 e 1999 também, o valor do prêmio foi guros - SINCOR e para a Fundação Escola Nacional
de R$51 ,62, para todos os tipos de automóveis de de Seguros - FUNENSEG. Por outro lado, sob o am-
passeio, a parcela preponderante da frota total brasi- paro de mera decisão administrativa da FENASEG, a
(eira estimada em 22,6 milhões de veículos, indepen- nosso ver injustificadamente, outros 1,2% da arreca-
dentemente do modelo ou ano de fabricação. Apesar dação bruta do DPVAT são repassados à própria
desse valor corresponder a aproximadamente o que FENASEG, à Associação Brasileira de Departamen-
normalmente se gasta para encher apenas um tan- tos de Trânsito - ABDETRAN e ao DETRAN - RJ.
que de combustível, muitos ainda o consideram ele- Para se ter uma idéia, o total repassado às referidas
vado, por que não levam em conta tanto as caracterís- instituições, por conta dos percentuais acima, em
ticas como a proteção proporcionada pelo seguro. Por 1.999, foi equivalente a R$52,0 milhões.
outro lado, paradoxalmente, critica-se também o ~ai- Além disso, o percentual destinado ao Dena-
xo valor das suas coberturas, sendo que uma COisa tran, correspondente a 5% da arrecadação total do
está atrelada à outra. Seguro DPVAT, conforme também ficou evidenciado

O acima exposto convence-nos da relevante na referida Audiência Pública, não cumpre com os ob-
função social desempen~ada pelo S.eguro Ob~iga!ó- jetivos que levaram à sua instituição. Esses recursos,
rio DPVAT, e, nesse sentido, a sua simples extlnçao, hoje pulverizados em cinco ministérios, vêm financi-
certamente, muito mais prejuízos, do que benefícios, ando variadas ações que, na sua maioria, em que
trariam à sociedade. pese o seu mérito que não cabe aqui discutir, encon-

Contudo, isto não significa que o DPVAT não tram-se distanciadas do propósito precípuo que levou
deva ser questionado ou que seu desempenho e à criação do Seguro DPVAT: a proteção dos acidenta-
gestão não possam melhorar. Por certo que sim, dos ou de seus dependentes.
como ficou demonstrado na maioria dos depoimentos Por outro lado, a legislação precisa ser melhora-
prestados em Audiência Pública promovida por esta da no sentido de serem evitados golpes que são prati-
Comissão com .o objeti~o específ.ico de subsidiar a cados por pessoas inescrupulosas com a utilização
presente relatona do Projeto de Lei n°505, de 1991, e de procuração dada pela vítima ou beneficiários do
de seus apensados. Naquela oportunidade, ficou seguro.
evidenciada ~ necess!dade. desse seguro ser Finalmente, é preciso deixar expressa no Cód;-
amplamente dlvulgad.o a_sociedade, por todos os go de Trânsito Brasileiro a obrigatoriedade do paga-
m~lo~ de comunl~açao, par~ que. todos, mento relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT, para
pnncIPc:'I~ente os m~ls desprotegidos,. saibam dos fins de registro de veículos e licenciamento anual,
seus direitos. Tambem, de serem apnmora??s os além da quitação de outros débitos nele já previstos
seus controles, de modo a permitIr o como tributos encargos e multas.
acompanhamento inequívoco d~ seu desempenho Pelo ex~sto, voto, quanto ao mérito, pela rejei-
como, por exemplo, a comparaçao entre os valores - d P . t d L' ° 505 d 1991 d

d F d N . I d S 'd çao o roJe o e el n ,e e os seus
repassa os ao un o aCiona e au e e os d p' t d L . ° 727 1 316 1 330 d
f . t I h 't' . d apensa os, roJe os e el n s . e. ,e

e etly~mente ga~ os pe os OSpl ~I~ ~onvenla os com 1995; 2.588 e 2.640 de 1996; 3.871, de 1997, 1.361,
as vitimas de aCidentes ~utomoblhstlc~s. ._. 2000, 2.001 e 2.022, de 1999; 2.357, 2.439, 2.489,

De outra parte, ainda na refenda Audlencla 2.5373.566, de 2000; 4.393 e 4.460, de 2001; e pela
Pública, em que pese às explicações que ~er~ceram aprovação dos Projetos de Lei nOs 2.531 e 3.154 am-
e o arcabouço legal que as ampara, nao ficaram bos de 2000, também apensados, na forma do Subs-
convincentemente justificadas, por estranhas aos titutivo anexo.
propósitos desse seguro obrigatório, consideráveis Sala da Comissão, 22 de junho de 2001.
destinações de recursos que vêm sendo efetuadas a Deputado Vicente Caropreso, Relator.
várias entidades, e a si própria, pela FENASEG - SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Federação Nacional das Empresas de Seguros N° 2.531/2000
Privados e de Capitalização, a responsável pela
administração desse seguro obrigatório. É preciso
salientar, que essas destinações, na verdade, se
constituem na principal causa da indignação, a nosso



§ 2° O veículo somente será conside
rado licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, seguro obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, encargos e multas de trânsito e
ambientais, vinculados ao veículo, indepen
dentemente da responsabilidade pelas infra
ções cometidas. (NR)"

Art. 4° O art. 4° da Lei n° 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos 3° e 4°:

"§ 3° Ressalvado o previsto no pará
grafo anterior, o pagamento das indeniza
ções será feito exclusivamente à vítima ou
aos beneficiários definidos no caput e pará
grafos anteriores, em cheque nominal não
endossável.

§ 4° Será considerado como não
realizado o pagamento feito pela seguradora a
terceiros ou intermediários, mesmo se
portadores de procuração da vítima ou dos
beneficiários."

Art. 5° Acrescente-se à Lei n° 6.194, de 19 de
dezembro de 1974, o seguinte artigo 12-A:

"Art. 12-A. O Fundo Nacional de Saúde
manterá contabilidade específica para os
recursos do Seguro Obrigatório DPVAT, com
vistas à constatação periódica de sua
suficiência, de modo que possam ser
confrontados os valores recebidos desse
seguro e os valores pagos aos hospitais
conveniados ao SUS relativos aos tratamentos
voltados às vítimas de acidentes
automobilísticos amparados pelo seguro
DPVAT."

Art. 6° Com exceção da mencionada no art. 2°
desta lei, ficam proibidas quaisquer outras destinações
ou repasses de recursos do Seguro Obrigatório DPVAT
não relacionados com as despesas operacionais deste
seguro ou com o pagamento de suas indenizações.

Parágrafo único. A inobservância do estabeleci
do no caput submeterá a administradora do Seguro
DPVAT à multa de valor correspondente à destinação
ou repasse efetuado, que será creditada ao Fundo
Nacional de Saúde.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 22 de junho de 2001. 
Deputado Vicente Caropreso, Relator.

VIII - comprovante de quitação de dé
bitos relativos a tributos, Seguro Obrigatório
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, encargos e multas de trân
sito, vinculados ao veículo, independente
mente da responsabilidade pelas infrações
cometidas; (NR)
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O Congresso Nacional decreta: Art13L .
Art. 1° O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais ..

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
ou por sua carga - DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, passa a vigorar com as
modificações da presente Lei.

Art. 2° O parágrafo único do art. 78 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o
Código de Trânsito Brasileiro", passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art.78 .

Parágrafo único. O percentual de dez
por cento do total dos valores arrecadados
destinados à Companhia Seguradora, do
prêmio do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automoto
res de Via Terrestre - DPVAT, de que trata
a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
será repassado mensalmente ao Coordena
dor do Sistema Nacional de Trânsito com a
seguinte destinação.

I - Três quintos (3/5), ou seja 3% (três
por cento) do total dos valores arrecadados
do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT,
serão aplicados exclusivamente em programas
de que trata o caput deste artigo; e,

11 - Dois quintos (215), ou seja, 2% (dois
por cento) do total dos valores arrecadados
do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT,
serão utilizados, exclusivamente, na
divulgação do Seguro Obrigatório DPVAT, e
de suas características, com vistas ao
esclarecimento da sociedade em geral, em
especial das camadas menos favorecidas,
de seus direitos, e de como eventualmente
virem a exercê-los, seja na condição de
vítima ou de beneficiário de indenizações
decorrentes de acidentes de trânsito. (NR)"

Art. 3° O inciso VIII do art. 124 e o § 2° do art.
131 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passam a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 124 ..
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Emenda Modiíicama ao SubslitulIvo apresentado ao Proleto de Lei \;." <05. de 1991. passando
a vIgorar com a seg.ulDte redação;

Substitutivo ao projeto d~ Lei ...:' 2.53112000.

"\1odilicao Se!;uro Obri!;atorio de que trata a Lei n.O 619-+. de 19 de dezembro de 1.974".

o Congresso NaCIOnal decreta:

Art. 1.0 - ' '

,\rtigo 2
0

• O paragralo umco do artigo 78 da LeI na 9~(13 de 23/09/97 que Institui o Código de
TransJto BrasileIro. passa a \'I!;orar com a segulDte reda~áo:

.\rtlgo 78 - .

Parágrafo único· O percentual de dez por cento do total dos valores arrecadados de:."tinados à
Companhia Seguradora do prêmio do Seguro Obri~orio de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT. Je que trata a LeI nO 6.194 de 19 de
dezembro de 1974. será repassado mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de
Trànslto e ás Enndades Sindicais representativas dos Corretores de Seguros. Sincor. com a
segwnte destinação:

I· Três quintos ( -' 5). ou seja 3% ( três por cento) do total dos valores arrecadados do prêmio
do Seguro Obngatono DPVAT. serão aplicados exclusl\amente em programas de que trata o
caput deste artigo

II - l:m quinto (I SI ou seja 1% (um por CCntO) do lotal dos valores arrecadados do prêmio do
Seguro Obrigatono DPVAT. serão utIlizados .:xclusl\amenre. na dIvulgação do Seguro
Obrigatono DP\·.-\T e de suas caracterisricas. com VIStas ao esclarecimento da sociedade em
geral. em especIal das camadas menos tàvorecldas. de ;eus direitos. e de como eventualmente
,irem a exercé - lus. seja na condição de vítima ou de b~eticláno de mdenizaçães decorrentes
de acIdentes de rránsito. (NR)

III - em quinto (15) ou seja um por cento do total dos \alores arrecadados serão destinados aos
Sindicatos dos Corretores de Seguros - SINCOR com \"IStas a Investimento e custeio dos
serviços de atendimento aos benelíciários e acidentados das coberturas do DPVAT. Estes
valores setão repassados pelo convénio DPVAT dtrelamente aos SindIcatos na proporção dos
prêmios totals produzidos nas Lnidades dc Federação de abrangênCIa dc cada um deles.

\'1 - Os Sindicatos deverão remeter a Supenmendencla de Seguros Pnvado's - SUSEP. órgão
iíscaltzador do Sistema Nacional de Seguros Privados. T1mestrãlinenle. relatório endicando os

09,08,01
DATA
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\alores recebidos. os Investimentos e .;ustelOs realizados e o número e npo de atendimento
realIZado no penodo. conforme R~olução C.NSP n" ~6 de 22/12/94.

JlJSTIFlC ATIVA

[ - Os 24 Sindtcatos dos Corretores de Seguros e suas 109 DelegacIas RegIOnais sob a
coordenação da FENACOR vem prestando. há anos. .:om absoluta observânCIa as normas da
legislação, wn respeitável serviço de utllidade publica- nào apenas na diVulgação do Seguro
Obrigatório. como oportunamente prevê o item II do ,.\rrigo 76 do vosso subStltuuvo, mas
também no atendImento direto c onemação dos beneticianos:

11 - Para tanto foram utilizados não somente os repasses prevIstos em lei. mas também
realizados eventuais investimentos com recursos própnos na montageDl da estrutura necessária
para a execução dos SeTVIÇOS, a qual inclui atendimento peSSOaIS e telefônico gratuito através do
sistema 0800;

111 - No que diz respeito á divulgação propriamente dtta. foram editados milhares de manuais e
cartilhas de esclarecunento. aos qUaIs se somam penodicamente anuncias c matérias
informativas na grande imprensa e também no que é eDnhecido como Imprensa especializada.
segmento composto por um grande númem de veiculos responsáveIS pela forrnaçOO de opinião
dentro do setor de seguros:

IV - Isso tudo contribuiu para que wn nÍimero maior de beneticiários fosse atendido. ao mesmo
tempo que redUZIU o numero de traudes. uma vez que armados de um conjunto maior de
informações. os beneticiános se afastardID dos oportUlUstas que valiam de argumentos espúrios
para tratar do assunto, cobrando taxas extorsIvas para a execução de um trabalho sem
complicações burocráticas.
Isso na melhor das hipóteses. pois, na absoluta malona das vezes. esses " procuradores"
simplesmente desapareciam com o dinheiro dos destinatanos de dtrelto,

Por esse conjunto de fatores, julgamos que, a longo prazo. cabe arnda aos Sindicatos que a
congregam um inestimavel papel de prestadores de SeT\1ÇOS aos beneficiános do DPV AT.

09/08/01
DATA .. 2W_R

--

~ ASSINATURA



EMENDA ADITIVA

Modifica o Seguro obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, 19 de dezembro
de 1974.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.531/2000

Art. 1° - Acrescente-se ao Substitutivo, onde
couber, o seguinte artigo:

Art. É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios a exigibilidade e/ou cobrança de re
cursos oriundos dos prêmios do Seguro Obrigatório
DPVAT, a qualquer título.

Justificação

O instituto do Seguro Obrigatório tem a finalida
de social do oferecer uma cobertura universal às víti
mas de acidentes do trânsito ou a seus beneficiários.

As coberturas estabelecidas independem da
prova de culpa.

11- .

1- .

Justificação

O Relator propõe, em seu Substitutivo, altera
ções na divisão dos recursos oriundos dos prêmios
do Seguro Obrigatório, o que resultaria num repasse
de 55% (cinqüenta e cinco por cento) para o Poder
Público, restando, destarte. 45% (quarenta e cinco
por cento) para o DPVAT, operadora do sistema.

A presente emenda ao Substitutivo do Relator
visa manter a atual distribuição do resultado dos prê
mios arrecadados pelo Seguro Obrigatório, de caráter
privado e de responsabilidade. jurídica e institucional
mente, das seguradoras que garantem os riscos de
correntes dos acidentes de trânsito, causados por ve
ículos automotores, com o objetivo de se assegurar
um equilíbrio na apropriação dos recursos.

Esta distribuição consubstancia os seguintes
percentuais:

1. Repasse automático, isto no momento do re
colhimento pela rede bancária arrecadadora, para o
SUS, de 45%

2. Repasse para o Sistema Nacional de Trân-
sito 5%

Parágrafo único. O percentual de dez por cento
dos valores arrecadados destinados ao Fundo Nacio
nal de Saúde, do prêmio do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, para custeio da assistên
cia médico-hospitalar dos segurados vitimados em
acidentes de trânsito, nos termos do parágrafo único
do art 27 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, será
repassado mensalmente ao Coordenador do Sistema
Nacional de Trânsito com a seguinte destinação:

Art. 1° - Dê-se ao parágrafo único do art. 78 da
Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que "Institui
o Código de Trânsito Brasileiro", referenciado no Art.
2° do Substitutivo, a seguinte redação:

"Art. 78 .
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Total repassado para o Poder Público 50%
N° 2.531/2000 Parcela atribuída às seguradoras 50%

Modifica o Seguro Obrigatório de 3. Total arrecadado 100%
que trata a Lei n° 6.194, 19 de dezembro O repasse dos recursos ao SUS destina-se a fa-
de 1974. zer face às despesas médico-hospitalares, na rede

EMENDA MODIFICATIVA pública ou conveniada, com o atendimento as vítimas
de acidentes de trânsito causados por veículos nas
vias terrestres.

Os recursos destinados ao Sistema Nacional de
Trânsito, no percentual de 5%, passam a ter, pelo Subs
titutivo, aplicação obrigatória na forma explicitada.

E as seguradoras, representadas pela
FENASEG, que administra o DPVAT, disporão dos
restantes 50% (cinqüenta por cento) para pagamento
das indenizações, custos com a arrecadação, impos
tos (IOF), processamento de dados e todas as dema
is despesas operacionais e administrativas, inclusive
na manutenção dos recursos humanos.

Em suma, a presente emenda visa garantir o
bom funcionamento do instituto do Seguro Obrigató
rio, sem dúvida de grande importância social, man
tendo o equilíbrio na apropriação dos recursos na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) para o Poder
Público e os restantes 50% para o setor responsável,
jurídica e institucionalmente, pela adequada operaci
onalização deste instrumento.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001. 
Deputado Armando Abílio.
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As indenizações, conforme prevê a lei, não es
tão limitadas ao veículo envolvido. Elas são obrigató
rias, não se limitando ao número transportado por um
único veículo.

Assim sendo, os recursos oriundos dos prêmios
arrecadados já tem destinação definida na legislação
federal, tanto no que diz respeito às indenizações,
operacionalização do seguro, como, também, quanto
ao repasse ao Fundo Nacional de Saúde e ao Siste
ma Nacional de Trânsito.

Entretanto, há casos em que Estados da Fede
ração, desconsiderando os parâmetros legais em que
é operado o Seguro Obrigatório, instituído por lei fe
dera�' instituem cobranças e/ou repasses de parte
dos prêmios arrecadados nas respectivas unidades
federadas, o que compromete o equilíbrio do sistema.

Assim, visando eliminar o risco do comprometi
mento do equilíbrio financeiro para o bom funciona
mento do instrumento, propomos a presente emenda.

Sala das Comissões, 9 de agosto de 2001.
Deputado Armando Abílio.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.531/2000

Modifica o Seguro Obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, 19 de dezembro
de 1974.

EMENDA MODIFICATIVA

Art. 1° - Dê-se ao art. 60 do Substitutivo, a se
guinte redação:

Art. 60
- Com exceção do mencionado

no art 20 desta Lei, ficam proibidos quais
quer outros repasses de recursos do Seguro
Obrigatório - DPVAT, não relacionados com
as despesas operacionais deste seguro ou
com o pagamento de suas indenizações.

Justificação

O texto proposto no Substitutivo do Relator visa
proibir repasses de recursos a outros órgãos, entida
des ou empresas, com exceção do previsto na própria
matéria.

A emenda tem por objetivo aperfeiçoar o texto,
uma vez que na forma proposta a Administração do
Seguro Obrigatório - DPVAT, de direito privado e res
ponsável pela total administração do sistema, terá en
gessada a sua gestão à medida em que a lei vedaria a
destinação dos recursos para outras finalidades, além
das meramente operacionais, mas que em dado mo
mento poderão ser necessárias e até recomendáveis.

Há que se considerar, por fim, que trata-se de
recursos privados e não seria recomendável, ao nos
so ver, uma interferência tão drástica, através uma lei,
nessa questão.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2001. - De
putado Armando Abílio.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 505/91

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI"' Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 6 de agosto de 2001, por cinco
sessões. Esgotado o prazo, foram apresentadas qua
tro emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 14 de agosto de 2001. -Gar
dene M. Ferreira de Aguiar, Secretária.

PARECER ÀS EMENDAS OFERECIDAS AO
SUBSTITUTIVO APRESENTADO E AOS NOVOS

PROJETOS DE LEI APENSADOS

1- Relatório

Em 22 de junho de 2001 , na qualidade de relator
do Projeto de Lei na 505, de 1991, e dos seus apensa
dos até aquela data, apresentamos nosso voto que se
traduziu, quanto ao mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei na 505/91 e dos Projetos de Lei nas 727, 1.316 e
1330, de 1995; 2.588 e 2.640 de 1996; 3.871, de
1997; 1.361, 2.000, 2.001 e 2.022, de 1999; 2.357,
2.439,2.489,2.537,3.566, de 2000; 4.393 e 4.460, de
2001; e, pela aprovação dos Projetos de Lei nas 2.531
e 3.154, ambos de 2000, também apensados, na for
ma de um substitutivo.

No prazo regimental, iniciado em 6 de agosto de
2001, por cinco sessões, foram apresentadas quatro
emendas ao referido substitutivo, sendo uma de auto
ria do Deputado Arnaldo Faria de Sá e três do Depu
tado Armando Abílio.

Com sua emenda o Deputado Arnaldo Faria de
Sá pretende modificar a distribuição percentual pro
posta no substitutivo para os recursos repassados ao
Coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, inclu
indo como beneficiárias as entidades sindicais repre
sentativas dos corretores de seguros - SINCOR 
que passariam a receber 1% (um por cento) do total
dos valores arrecadados pelo Seguro Obrigatório 
DPVAT. O autor realça o trabalho dessas entidades na
orientação e no atendimento dos beneficiários desse
seguro.



2° SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 2.53112000

Modifica o Seguro Obrigatório de
que trata a Lei n2 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974, cria o FUNSALVAR e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
ou por sua carga - DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194,

Reafirmando o que dissemos no parecer anteri
or, nossa principal preocupação é com a gestão do
Seguro DPVATe, por conseguinte, com os questioná
veis repasses de recursos que vêm sendo efetuados
a várias entidades e à própria FENASEG - Federa
ção Nacional das Empresas de Seguros Privados e
de Capitalização.

Apesar do arcabouço legal que as ampara, es
sas destinações, como ficou sobejamente demons
trado na Audiência Pública sobre a matéria esta Co
missão realizou no ano passado, não ficaram convin
centemente justificadas por estranhas aos propósitos
do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nesse sentido, aceitando em parte as emendas
apresentadas, reconhecendo sugestões de parla
mentares interessados no assunto, bem como os pro
pósitos do PL n- 5630/01 , do Deputado Eduardo Bar
bosa, introduzimos algumas modificações no substi
tutivo que apresentamos em 22 de junho de 2001.

Essas modificações, no nosso entender, apri
moram
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O Deputado Armando Abílio, com suas emen- O Seguro Obrigatório DPVAT, e, basicamente,
das, pretende: a) modificar a distribuição dos recur- consistem na manutenção do percentual atual da ar-
sos proposta no substitutivo, mantendo a que está em recadação desse seguro que e destinado às segura-
vigor; b) vedar "aos Estados, ao Distrito Federal e aos doras, deduzindo-se dele, contudo, o percentual cor-
Municípios a exigibilidade ou cobrança de recursos respondente à soma dos indevidos repasses aos qua-
oriundos dos prêmios do Seguro Obrigatório - is já nos referimos.
DPVAT, a qualquer título;" e, c) dar nova redação ao Este percentual, deduzido da parte das segura-
art. 6° do substitutivo, flexibilizando a proibição ali ex- doras, será destinado ao FUNSALVAR, um fundo que
pressa de não de permitir destinações ou repasses estamos criando, para reaparelhar a Polícia Rodoviá-
de recursos do Seguro Obrigatório DPVAT não relaci- ria Federal, as Polícias
onados com as despesas operacionais deste seguro Rodoviárias Estaduais e os Corpos de Bombei-
ou com o pagamento de suas indenizações, inclusive, ros Militares ou instituições congêneres. Ressalte-se
com a eliminação da penalidade estabelecida no pa- que os recursos desse fundo serão aplicados exclusi-
rágrafo único desse artigo para o caso de seu des- vamente na aquisição e manutenção dos veículos e
cumprimento. Para o Deputado Armando Abílio é pre- equipamentos destinados às ações de socorro, res-
ciso assegurar o funcionamento do seguro obrigató- gate, transporte, e outros procedimentos de apoio
rio sem comprometer o seu equilíbrio financeiro, e aos vitimados em acidentes de trânsito nas estradas
sem o risco, indesejável, de vir a ser engessada a sua e nas cidades.

administração. Curipre esclarecer que, no nosso entendimento,
Por outro lado, no período compreendido entre a não teria sentido eliminar simplesmente repasses

data de apresentação do substitutivo e a deste pare- inaceitáveis não lhes dando outra destinação, no
cer, dois novos projetos de lei foram apensados ao PL caso, mais coadunada com os propósitos do seguro
n° 505/91. São eles o PL n° 5.122, de 2001, do Depu- obrigatório em questão. Estaríamos, se assim proce-
tado Wigberto Tartuce, que "Dispõe sobre a divulga- dessemos, elevando a receita das seguradoras sem
ção do direito dos passageiros do transporte público qualquer benefício para os segurados.
coletivo rodoviário à indenização em caso de aciden- Quanto ao Projeto de Lei nO 5.122/01 , do Depu-
te de trânsito", e o PL n05.360, de 2001, do Deputado tado Wigberto Tartuce, seu propósito encontra-se
Eduardo Barbosa, "que direciona recursos à reabilita- contemplado, a nosso ver, com a divulgação obrigató-
ção das vítimas de acidentes de trâns~o:' ria que estabelecemos para o DPVAT.

11 - Voto do Relator Pelo exposto, voto, quanto ao mérito, pela rejei-
ção do Projeto de Lei n°S 505, de 1991 e dos seus apen
sados, Projetos de Lei n°S 727,1.316 e 1.330, de 1995;
2.588 e 2.640, de 1996, 3.871, de 1997,1.361, 2.000,
2.001 e 2022, de 1999, 2.357, 2.439, 2.489, 2.537,
3.566, de 2000, 4.393 e 4.460, de 2001 ; bem como das
emendas nos01, 02, 03 e 04; e pelaaprovação dos Pro
jetos de Lei nOs 2.531 e 3.154, de 2000, 5.122 e 5.630,
de 2001, na formado novo Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 20 de 2001.- Deputado Vi
cente Caropreso, Relator
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de 19 de dezembro de 1974, passa a vigorar com as
modificações da presente Lei.

Art. 2° O parágrafo único do art. 78 da Lei n2

9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"A rt. 78 .
Parágrafo único. O percentual de dez

por cento do total dos valores arrecadados
destinados à Previdência Social, do prêmio
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei n°
6.194, de 19 de dezembro de 1974, será re
passado mensalmente ao

Coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito, com a seguinte destina çao:

I - Três quintos (3/5), ou seja, 3% (três
por cento) do total dos valores arrecadados
do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT,
serão aplicados exclusivamente em progra
mas de que trata o caput deste artigo; e,

II - Dois quintos (2/5), ou seja, 2%
(dois por cento) do total dos valores arreca
dados do prêmio do Seguro Obrigatório
DPVAT serão utilizados exclusivamente na
divulgação do Seguro Obrigatório DPVAT, e
de suas características, visando ao esclare
cimento da sociedade em geral, em especial
das camadas menos favorecidas, de seus
direitos, e de como virem a exercê-los, na
condição de vítima ou de beneficiário de in
denizações decorrentes de acidentes de
trânsito.(NR)"

Art. 3° O inciso VIII do art. 124 e o § 2° do art.
131 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 124 .
VIII - comprovante de quitação de dé

bitos relativos a tributos, seguro obrigatório
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, encargos e multas de trân
sito, vinculados ao veículo, independente
mente da responsabilidade pelas infrações
cometidas; (NR)

Art. 131 .
§ 2° O veículo somente será conside

rado licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, seguro obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, encargos e multas de trânsito e

ambien tais, vinculados ao veículo, indepen
dentemente da responsabilidade pelas infra
çoes cometidas. (NR1 Y'

Art. 4° O art. 4° da Lei n' 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos 3° e 4°:

"§ 3° Ressalvado o previsto no pará
grafo anterior, o pagamento das indeniza
ções será feito exclusivamente à vítima ou
aos beneficiários definidos no caput e pará
grafos anteriores, em cheque nominal não
endossável.

§ 4° Será considerado como não reali
zado o pagamento feito pela seguradora a
terceiros ou intermediários, mesmo se por
tadores de procuração da vítima ou dos be
neficiários."

Art. 5° Com exceção da mencionada
no art. 22 desta lei, fica proibida qualquer
outra destinação ou repasse de recursos do
Seguro Obrigatório DPVAT não relaciona
dos com as despesas operacionais deste
seguro ou com o pagamento de suas indeni
zações.

Parágrafo único. A inobservância do
estabelecido no caput submeterá a adminis
tradora do Seguro DPVAT à multa de valor
correspondente à destinação ou ao repasse
efetuado, que será creditado ao Fundo Na
cional de Saúde Funsalvar.

Art. 6° Fica criado o - Fundo para apa
relhamento e operacionalização das ações re
lacionadas ao socorro, resgate, transporte, e
outros procedimentos de apoio aos acidenta
dos no trânsito urbano e nas estradas.

Parágrafo único. O Funsalvar será ad
ministrado por um Conselho Gestor integra
do por representantes da União, dos Esta
dos e do Distrito Federal, cabendo ao Poder
Executivo a sua regulamentação.

Art. 7° Constituem recursos do Funsal
var 3,5% (três e meio por cento) da arreca
dação bruta do Seguro Obrigatório de Da
nos Pessoais Causados por Veículos Auto
motores de Via Terrestre - DPVAT, de que
trata a Lei nO 6.194, de 19 de dezembro de
1974.

Parágrafo único. O percentual a que se
refere o caput será deduzido, no ato do rece
bimento dos prêmios do Seguro Obrigatório 
DPVAT dos valores destinados à Companhia
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Seguradora, sendo creditado pelas institui
ções financeiras diretamente ao Funsalvar.

Art. 8° Os recursos do Funsalvar se
rão destinados à aquisição e à manutenção
de veículos, terrestres ou aéreos, e de
equipamentos necessários ao socorro, res
gate, transporte e outros procedimentos de
apoio aos acidentados no trânsito urbano e
nas estradas.

Parágrafo único. São beneficiários dos recursos
do Funsalvar:

I - a Polícia Rodoviária Federal;
11 - as Polícias Rodoviárias Estaduais;
111 - os Corpos de Bombeiros Militares; e,

IV - as entidades congêneres aos corpos de
bombeiros.

Art. 9° O Poder Executivo celebrará convênios
com os Estados e o Distrito Federal para o repasse
dos recursos do Funsalvar às entidades menciona
das nos incisos 11,111 e IV do parágrafo único do art. 8°

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Gestor de
que trata o parágrafo único do art. 6° definir os critéri
os alocativos do Funsalvar e decidir sobre a destina
ção dos correspondentes recursos.

Art. 10. Os convênios de que trata o art. 9° serão
celebrados exclusivamente com o ente da Federação
que proceder à cobrança simultânea, em um só docu
mento, do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veí
culos Automotores e do Seguro Obrigatório DPVAT, de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Art. 11. Os recursos disponíveis do Funsalvar
serão remunerados à taxa Selic, definida pelo Banco
Central do Brasil.

Parágrafo único. Os saldos financeiros verifica
dos no final do exercício, serão obrigatoriamente
transferidos para crédito do Funsalvar no exercício
seguinte.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 20 de dezembro de 2001. 
Deputado Vicente Caropreso, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou os Projetos
de Lei nOs 2.531 e 3.154, de 2000,5.122 e 5.630, de
2001 , apensados, com substitutivo, e rejeitou o Projeto
de Lei n° 505, de 1991, e os de nOs 727,1.316 e 1.330,
de 1995, 2.588 e 2.640, de 1996, 3.871, de 1997,

1.361, 2.000, 2.001 e 2022, de 1999, 2.357, 2.439,
2.489,2.537 e 3.566, de 2000,4.393 e 4.460, de 2001,
apensados, bem como as Emendas apresentadas ao
substitutivo, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Vicente Caropreso, contra os votos dos Deputa
dos Arnaldo Faria de Sá e Saraiva Felipe.

Foram apresentados 8 destaques, sendo todos
rejeitados.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rommel Feijó - Presidente; Rafael Guerra, José

Linhares e Ivan Paixão - Vice-Presidentes; Ângela
Guadagnin, Arlindo Chinaglia, Armando Abílio, Arnal
do Faria de Sá, Carlos Mosconi, Celcita Pinheiro, Da
mião Feliciano, Darcísio Perondi, Dr. Benedito Dias,
Dr. Hélio, Eber Silva, Eduardo Barbosa, Eduardo Sea
bra, Elcione Barbalho, Eni Voltolini, Euler Morais, Ezi
dio Pinheiro, Fioravante, Henrique Fontana, Jorge
Alberto, Laíre Rosado, Lavoisier Maia, Lídia Quinan,
Osmânio Pereira, Osvaldo Sobrinho, Remi Trinta, Rita
Camata, Saraiva Felipe, Saulo Pedrosa, Serafim Ven
zon, Tarcisio Zimmermann, Teté Bezerra, Ursicino
Queiroz, Vanessa Grazziotin e Vicente Caropreso.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Rommel Feijó, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Modifica o Seguro Obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974, cria o Funsalvar e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre
ou por sua carga - DPVAT, de que trata a Lei n° 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, passa a vigorar com as
modificações da presente Lei.

Art. 2° O parágrafo único do art. 78 da Lei nO
9.503, de 23 de setembro de 1997, que "institui o Có
digo de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 78 .

Parágrafo único. O percentual de dez
por cento do total dos valores arrecadados
destinados à Previdência Social, do prêmio
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre - DPVAT, de que trata a Lei n°
6.194, de 19 de dezembro de 1974, será re
passado mensalmente ao Coordenador do
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Art. 131 .

"Art. 124 .

I - Três quintos (3/5), ou seja, 3% (três
por cento) do total dos valores arrecadados
do prêmio do Seguro Obrigatório DPVAT, se
rão aplicados exclusiva mente em programas
de que trata o caput deste artigo; e,

Trânsito, com a se- § 4° Será considerado como não reali-
zado o pagamento feito pela seguradora a
terceiros ou intermediários, mesmo se por
tadores de procuração da vítima ou dos be
neficiários."

Art. 5° Com exceção da mencionada no art. 2°
desta lei, fica proibida qualquer outra destinação ou
repasse de recursos do Seguro Obrigatório DPVAT
não relacionados com as despesas operacionais des
te seguro ou com o pagamento de suas indenizações.

Parágrafo único. A inobservância do estabeleci
do no caput submeterá a administradora do Seguro
DPVAT à multa de valor correspondente à destinação
ou ao repasse efetuado, que será creditado ao Fundo
Nacional de Saúde.

Art. 6° Fica criado o Funsalvar - Fundo para
aparelhamento e operacionalização das ações relaci
onadas ao socorro, resgate, transporte, e outros pro
cedimentos de apoio aos acidentados no trânsito ur
bano e nas estradas.

Parágrafo único. O Funsalvar será administrado
por um Conselho Gestor integrado por representan
tes da União, dos Estados e do Distrito Federal, ca
bendo ao Poder Executivo a sua regulamentação.

Art. ]O Constituem recursos do FUNSALVAR
3,5% (três e meio por cento) da arrecadação bruta do
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Parágrafo único. O percentual a que se refere o
caput será deduzido, no ato do recebimento dos prê
mios do Seguro Obrigatório - DPVAT dos valores
destinados à Companhia Seguradora, sendo credita
do pelas instituições financeiras diretamente ao Fun-
salvar.

Art. 8° Os recursos do Funsalvar serão destina
dos à aquisição e à manutenção de veículos, terres
tres ou aéreos, e de equipamentos necessários ao
socorro, resgate, transporte e outros procedimentos
de apoio aos acidentados no trânsito urbano e nas es
tradas.

Parágrafo único. São beneficiários dos recursos
do Funsalvar:

I - a Polícia Rodoviária Federal;

11 - as Polícias Rodoviárias Estaduais;
111- os Corpos de Bombeiros Militares; e,
IV - as entidades congêneres aos corpos de

bombeiros.
Art. 9° O Poder Executivo celebrará convênios

com os Estados e o Distrito Federal para o repasse
dos recursos do Funsalvar às entidades menciona
das nos incisos 11, 111 e IV do parágrafo único do art. 8°

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Gestor de
que trata o parágrafo único do art. 6° definir os critéri-

Sistema Nacional de
guinte destinação:

VIII - comprovante de quitação de dé
bitos relativos a tributos, seguro obrigatório
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de de
zembro de 1974, encargos e multas de trân
sito, vinculados ao veículo, independente
mente da responsabilidade pelas infrações
cometidas; (NR)

II - Dois quintos (2/5) ou seja, 2%
(dois por cento) do total dos valores arreca
dados do prêmio do Seguro Obrigatório
DPVAT serão utilizados exclusivamente na
divulgação do Seguro Obrigatório DPVAT, e
de suas características, visando ao esclare
cimento da sociedade em geral, em especial
das camadas menos favorecidas, de seus
direitos, e de como virem a exercê-los, na
condição de vítima ou de beneficiário de in
denizações decorrentes de acidentes de
trânsito. (NR)"

Art. 3° O inciso VIII do art. 124 e o § 2° do art.
131 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

§ 2° O veículo somente será conside
rado licenciado estando quitados os débitos
relativos a tributos, seguro obrigatório de
que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, encargos e multas de trânsito e
ambientais, vinculados ao veículo, indepen
dentemente da responsabilidade pelas infra
ções cometidas. (NR)"

Art. 4° O art. 4° da Lei n° 6.194, de 19 de dezem
bro de 1974, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos 3° e 4°:

"§ 3° Ressalvado o previsto no pará
grafo anterior, o pagamento das indeniza
ções será feito exclusivamente à vítima ou
aos beneficiários definidos no caput e pará
grafos anteriores, em cheque nominal não
endossável.



PROJETO DE LEI N° 2.994/00

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

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 18-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e ao seu apensado.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2000. - Suely
Santos E Silva Martins, Secretária Subst~uta.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

1- Relatório

O presente projeto de lei, de iniciativa do Depu
tado Wilson Santos, visa a denominar "Senador Vi
cente Vuolo" a ponte rodoferroviária sobre o no Para
ná, localizada entre os Municípios de Rubinéia, no
Estado de São Paulo, e Aparecida do Taboado, no
Estado de Mato Grosso do Sul.

Após referir-se à luta de vários brasileiros, ao
longo de mais de um século, pela construção da alu
dida ponte, concluída em maio de 1998, o autor da
proposição assim a justifica:

"Entre todos os brasileiros que lutaram
por essa obra, porém, deve ser destacado,
por questão de justiça o trabalho de pelo
menos um deles, o do ex-Senador Vicente
Vuolo, que praticamente dedicou sua vida
pública, como Deputado Federal e Senador,

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 18-10-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2000. - Suely
Santos e Silva Martins, Secretária Subst~uta.

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- termo de recebimento de emendas ao PL n°

2.994/00, apensado
- parecer do relator
- parecer da Comissão

*PROJETO DE LEI N° 2.008-B, DE 1999
(Do Sr. Wilson Santos)

Denomina "Senador Vicente Vuolo"
a ponte rodoferroviária sobre o Rio Para
ná, entre os Estados de Mato Grosso do
Sul e São Paulo; tendo pareceres: da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação deste e do de n° 2.994/00,
apensado, com substitutivo (relator: Dep.
Sérgio Barros); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste, do de n° 2.994/00, apen
sado, e do substitutivo adotado pela Co
missão de Viação e Transportes (relator:
Dep. André Benassi).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, li)

• Projeto inicial e parecer da Comissão
de Viação e Transportes publicados no OCO
de 24-B-OO)

- Projeto apensado: PL n° 2.994/00
(DCD de 24-5-00)

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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os alocativos do Funsalvar e decidir sobre a destina- COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
ção dos correspondentes recursos, E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Art, 10. Os convênios de que trata o art. 9° serão
celebrados exclusivamente com o ente da Federação TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

que proceder à cobrança simultânea, em um só PROJETO DE LEI W 2.008/99
documento, do IPVA -Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores e do Seguro Obrigatório DPVAT,
de que trata a Lei n° 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

Art. 11. Os recursos disponíveis do Funsalvar
serão remunerados à taxa SELlC, definida pelo Ban
co Central do Brasil.

Parágrafo único. Os saldos financeiros verifica
dos no final do exercício, serão obrigatoriamente
transferidos para crédito do FUNSALVAR no exercício
seguinte.

Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Rommel Feijó, Presidente.
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representando nesta Casa o Estado de
Mato Grosso, não só à construção dessa
importante e monumental obra mas também
à integração de uma vastíssima área do ter
ritório nacional ao sistema ferroviário brasi
leiro.

Aduzindo que, como Deputado Federal e atra
vés de projeto de sua autoria, o homenageado conse
guiu alterar a Lei n° 5.917,de 10 de setembro de 1973
- Plano Nacional de Viação - e nela incluir a ligação
ferroviária entre Santa Fé do Sul/Rubinéia e Cuiabá, o
autor acrescenta:

"Antes de deixar o Senado, em 1983,
praticamente concluiu o seu trabalho como
parlamentar, tendo sido enorme o seu esfor
ço em toda fase de acompanhamento do
processo de licitação e confecção do projeto
construtivo da ponte rodoferroviária. De iní
cio, vencidos os aspectos legais que envol
viam a realização da obra, teve presença
constante na licitação do anteprojeto da
ponte, afinal elaborado pela empresa Figue
iredo Ferraz, e depois na fase de elabora
ção de seu projeto construtivo pela empresa
Sondotécnica, iniciativas essas que vieram,
posteriormente, a facilitar todas as decisões
tomadas pela administração pública, já no
governo do ex-Presidente José Sarney e,
mais recentemente, pelo então governador
do Estado de São Paulo, Luiz Antônio Fle
ury Filho, com o apoio sempre entusiasma
do dos Deputados Roberto Rolemberg e
Edinho Araújo. Sem o projeto concluído dez
anos atrás não teria sido possível o início
efetivo das obras em 1992 e nem o término
em 1998, após várias paralisações."

Apensado ao presente o PL n° 2.994, de 2000,
firmado pelo Deputado Edinho Araújo, que "denomina
Ponte Rodoferroviária de Integração Nacional Depu
tado Roberto Rolemberg" a ponte sobre o rio Paraná
que liga os municípios de Rubinéia - SP a Aparecida
do Taboado".

Extrai-se da justificativa do projeto:

"Há mais de cinco anos, em 11 de abril
de 1995, encaminhamos um projeto de lei á
esta Casa, com idêntico teor à este. O PL
tomou o nO 309/95 e foi devolvido pelo então
presidente da Câmara, deputado Luís Edu
ardo Magalhães, pelo ofício SGMIP n°
395/95, de 20 de abril de 1995, que dizia:

Tenho a informar que não será possí
vel dar tramitação à proposição em epígrafe
tendo em vista, nos termos do que dispõe o
art. 61, § 1° inciso 11, alínea e da Constitui
ção Federal, que a matéria nela contida é
considerada de iniciativa do Presidente da
República.

Seguindo a orientação da Presidência,
apresentamos em 18 de maio de 1995, o
Projeto de Indicação n° 163/95, sugerindo
ao Ministério dos Transportes que denomi
nasse "Ponte Rodo ferroviária de Integração
Nacional Deputado Roberto Rollemberg" à
ligação tão sonhada entre os dois estados,
São Paulo e Mato Grosso do Sul.

A resposta a esse requerimento che
gou em 3 de março de 1999, portanto quase
quatro anos depois, através do Ofício PS/RI
n° 135/99, da Primeira-Secretaria da Câma
ra dos Deputados, e continha parecer assi
nado pela Consultoria Jurídica do Ministério
dos Transportes, no sentido de negar nossa
pretensão.

Inconformados com tal decisão, apre
sentamos novo e idêntico Projeto de Indica
ção, agora com o n° 693/99, que foi encami
nhado novamente ao Ministério dos Trans
portes e até o momento não teve resposta.

Paralelamente a todas essas iniciati
vas, em 10 de julho de 1998, a Consultaria
Jurídica da Câmara dos Deputados, respon
dendo à consulta formulada pela Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara, havia
revogado a súmula anteriormente formulada
por aquela Comissão. Portanto, o entendi
mento que vigora hoje nesta Casa, baseado
no referido parecer da Consultoria Jurídica,
é o de que a competência para nomear ro
dovia ou logradouro público é do Congresso
Nacional, com os requisitos definidos pela
Lei nO 6.682, de 27 de agosto de 1979.

Assim, a apresentação do presente
projeto de Lei na realidade, significa a reto
mada do projeto apresentado em 1995, que
só não teve prosseguimento pelos motivos
acima apontados.

Feitas essas considerações, passe
mos ao mérito do projeto, que é homenage
ar uma das figuras públicas mais exempla
res que este país já conheceu.
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Durante os seus doze anos de perma
nência na Câmara dos Deputados, Roberto
Rollemberg manteve uma atuação das mais
destacadas, apresentando-se como um ho
mem de visão que sempre lutou por justiça,
dignidade e igualdade para todos os cida
dãos brasileiros, bem como pela defesa dos
interesses nacionais,"

Submetidos os PL à Comissão de Viação e
Transportes, a aprovou os dois PL, na forma, po
rém, de Substitutivo, que procurou solucionar o im
passe, como se constata no parecer do Relator, De
putado Sergio Barros:

Problema sério, porém, afigurar-se-ia
na eventual escolha entre um e outro, pois
seria de extrema injustiça excluir qualquer
um dos homenageados.

Por isso, para este relator, a alternati
va para enaltecer, com a denominação
àquela importante construção sobre o Rio
Paraná, o nome de duas das mais exempla
res figuras públicas brasileiras nas últimas
décadas, foi encontrada nas próprias carac
terísticas da ponte.

Ela tem duas partes bem distintas: a
superior, para veículos automotores, e a in
ferior, para trens. Parece bastante razoável,
além de significar um reconhecimento à plu
ralidade de agentes que, na conjugação de
esforços, tomaram possível o projeto divisa
do já por Euclides da Cunha no início do sé
culo XX, denominar cada uma das partes da
ponte com o nome proposto nos dois proje
tos ora em análise por esta Comissão.

Assim, propomos, por meio de um
substitutivo, que a parte rodoviária seja de
nominada "Ponte Deputado Roberto Rollem
berg, e, a parte ferroviária, "Ponte Senador
Vicente Vuolo"."

É o relatório,

" - Voto do Relator

Comete o art. 32, 111, alínea a do Regimento
Interno à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação a análise dos "aspectos constitucional, le
gal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de pro
jetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação
da Câmara ou de suas Comissões".

O projeto de lei principal, n° 2.008, de 1999, de
autoria do Deputado Wilson Santos, pretende dar à

ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que liga os
Municípios de Rubinéia, no Estado de São Paulo a
Aparecida do Taboado, no Estado de Mato Grosso do
Sul, o nome do "Senador Vicente Vuolo", enquanto o
Projeto de Lei n° 2.954, de 2000, do Deputado Edinho
Araújo, já defende a denominação "Ponte rodoferro
viária de Integração Nacional Deputado Roberto Rol
lemberg", ambos os projetos com justificativas alenta
das sobre os dois parlamentares, que tiveram atua
ção marcante na construção da referida ponte.

Analisando-os à luz do ordenamento jurídi
co-constitucional em vigor, não vislumbramos empe
cilho à sua normal tramitação.

Foram cumpridos os requisitos constitucionais
pertinentes à competência da União para legislar so
bre assunto (art. 22, inciso XI, e 48, caput) e à iniciati
va parlamentar (art. 61, caput).

É de se observar que esta Comissão, reformu
lando o entendimento consubstanciado na Súmula da
Jurisprudência n° 3, segundo o qual "Projeto de lei
que dá denominação a rodovia ou logradouro público
é inconstitucional e injurídico", vem se posicionando
em sentido contrário, ou seja, no sentido da inexistên
cia de vício de inconstitucionalidade e injuridicidade,
desde que observados os requisitos dos art. 1°, ca
put, e 2° da Lei n° 6.682, de 27 de agosto de 1979.

Os dispositivos referenciados têm a seguinte re
dação:

"Art. 1° As estações terminais, obras
de arte ou trechos de via do Sistema Nacio
nal de Transporte terão denominação das
localidades em que se encontrem, cruzem
ou interliguem, consoante a nomenclatura
estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Art. 2° Mediante lei especial, e obser
vada a regra estabelecida no artigo anterior,
uma estação terminal, obra de arte ou tre
cho de via poderá ter, supletivamente, a de
signação de um fato histórico ou de nome
de pessoa falecida que haja prestado rele
vante serviço à nação ou à humanidade."

A técnica legislativa adotada não merece repa
ros, estando em consonância com as diretrizes da Lei
Complementar n° 95, de 1998.

Isto posto, o voto é pela constitucionalidade, juri
dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO



- Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família publicado no OCO de
29-3-01.

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor

- parecer da Comissão

- voto em separado

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.528-AfOO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 2-5-01 , por cinco sessões. Esgota
do o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Parecer Vencedor

Distribuído com poder conclusivo à análise das
Comissões de Seguridade Social e Família, de Viação e
Transportes e de Constrtuição e Justiça e de Redação, o
Projeto de Lei n° 2.528/00, de autoria do Deputado
Ademir Lucas, obriga a condução de destibriladores
externos automáticos - DEA - nas aeronaves com
capacidade igualou superior a cem passageiros,
utilizadas em vôos comerciais regulares ou não, das
companhias aéreas brasileiras. Pelo projeto, a
responsabilidade da operação dos equipamentos cabe
aos comissários de vôo, que devem ser treinados em
programas credenciados junto à entidades seguidoras
das recomendações internacionais dos comitês de
reanimação.

Tendo recebido voto favorável, com emenda, na
Comissão de Seguridade Social e Familia, o plenário
da Comissão de Viação e Transportes votou pela reje-

11I - Parecer da Comissão

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
condução em aeronaves de desfibrilado
res externos automáticos; tendo parece
res: da Comissão de Seguridade Social e
Família, pela aprovação, com emenda
(relator: Dep. Rafael Guerra); e da Comis-
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2.008, de 1999 e do Projeto de Lei n° 2.994, de 2000, são de Viação e Transportes, pela rejei-
bem como do Substitutivo que lhe foi oferecido. ção (relator: Dep. Márcio Matos).

Sala da Comissão, 13 de dezembro de 2001 . _ (Às Comissões de Seguridade Social e
Deputado André Benassi, Relator. Família; de Viação e Transportes; e de

Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54) - Art. 24, 11, g).

* Projeto inicial publicado no OCO de
21-3-00

A Comissão de Constrtuição e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constrtucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa do Projeto de Lei nO 2.008-N1999, do
de n° 2.994/2000, apensado, e do substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado André Benassi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins e Léo
Alcântara - Vice-Presidentes, Alceu Collares, José
Roberto Batochio, Regis Cavalcante, Fernando Coru
ja, Ricardo Ferraço, Bispo Rodrigues, Oliveira Filho,
Bispo Wanderval, Lincoln Portela, Aldo Arantes, José
Antonio Almeida, Djalma Paes, Aldir Cabral, lédio
Rosa, Paes Landim, Paulo Magalhães, Robson
Tuma, Vilmar Rocha, Átila Lins, Jairo Carneiro, Luis
Barbosa, Moreira Ferreira, Cezar Schirmer, Coriolano
Sales, Dr. Antonio Cruz, Geovan Freitas, Mendes Ri
beiro Filho, Osmar Serraglio, Renato Vianna, Roland
Lavigne, Mauro Benevides, Themístocles Sampaio,
Maria Lúcia, Augusto Farias, Edmar Moreira, Eurico
Miranda, Gerson Peres, Ibrahim Abi-ackel, Wagner
Salustiano, Cleonâncio Fonseca, Dilceu Sperafico,
Aloysio Nunes Ferreira, André Benassi, Inaldo Lertão,
Nelson Otoch, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Ze
naIdo Coutinho, Zulaiê Cobra, Anivaldo Vale, Átila
Lira, Luiz Piauhylino, Odílio Balbinotti, Wilson Santos,
Ricardo Rique, Asdrubal Bentes, Geraldo Magela,
José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Nelson Peliegrino, Gilmar Ma
chado, Waldir Pires, Jair Meneguelli, Murilo Domin
gos, Nelson Trad, Raimundo Santos e Edir Oliveira.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

"PROJETO DE LEI N° 2.528-B, DE 2000
(Do Sr. Ademir Lucas)



I - Relatório

VOTO EM SEPARADO

Encontra-se para exame desta Comissão o pro
jeto de lei n° 2.528/00, de autoria do Deputado Ademir
Lucas, o qual obriga a condução de desfibriladores
externos automáticos nas aeronaves das companhi
as aéreas nacionais com capacidade igualou superi
or a cem passageiros, utilizadas em vôos comerciais
regulares ou não.

A proposta atribui a possíveis médicos a bordo e
aos comissários de vôo à operação dos desfibrilado
res, para o que determina o treinamento destes em
programas credenciados de reanimação, cujas orien
tações sigam as recomendações internacionais.

Estabelece o prazo de cento e oitenta dias para
a entrada em vigor da lei.

Na justificação o autor apresenta dados de em
presas de aviação nos Estados Unidos e Austrália, a
falta de estatística nacional sobre o assunto, que
mostrem a situação das emergências médicas em
vôo, inclusive com mortes súbitas. Revela que, no
Brasil, os óbitos por doenças cardiovasculares têm
aumentado, sobretudo por mortes súbitas, que pode
riam ser evitadas mediante o uso imediato de desfibri
ladores, para restaurar o movimento normal do mús
culo cardíaco. Em relação ao transporte aéreo, afirma
serem os ataques cardíacos mais freqüentes nos pro
cedimentos de descida e subida dos aviões, corno
também nos vôos internacionais de longa duração, os
quais demandam a utilização de aparelho portátil
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ição do voto favorável do relator designado da mes- 111- Parecer da Comissão

ma, Deputado Roberto Rocha. A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
Para ser eficiente, o uso do desfibrilador deve ser nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente

precedido pelo reconhecimento precoce da ocorrência o Projeto de Lei nO 2.528-A/00, nos termos do parecer
da Parada Cardiorrespiratária - PCR, que, durante os do Deputado Márcio Matos, designado relator do ven-
vôos, raramente é percebida. De pronto, os comissários cedor. O parecer reformulado do Deputado Roberto
de bordo podem realizar as técnicas da ressuscitação Rocha passou a constituir voto em separado.
cardiopulmonar precoce, com a massagem cardíaca. Participaram da votação os seguintes Deputados:
No entanto, para garantir a reversão dos quadros da Duílio Pisaneschi _ Presidente, Márcio Matos e
alteração do ritmo do coração, deve-se utilizar o Paulo Gouvêa _ Vice-Presidentes, Eliseu Resende,
desfibrilador, cujo choque é o único meio capaz de Lael Varella, Neuton Lima, Pedro Fernandes, Affonso
garantir a volta ao normal do ritmo cardíaco. No entanto, Camargo, Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Ge-
o uso do aparelho deve ser imediato, porque as nésio Bernardino, Albérico Filho, Marcelo Teixeira,
chances de sobrevivência diminuem de 7 a 10% a cada Mauro Lopes, Pedro Chaves, Carlos Santana, João
minuto após o início da alteração do ritmo cardíaco. Cóser, Teima de Souza, Mário Negromonte e Romeu

Ainda, após o uso do desfibrilador e Queiroz -titulares, e IIdefonço Cordeiro, Gustavo Fru-
dependendo do caso, a pessoa pode necessitar de et, Marcelo Castro, Marcos Lima, Pedro Celso, Simão
cuidados avançados imediatos, próprios a unidades Sessim e João Sampaio - suplentes.
de terapia intensiva, acessíveis somente em terra. Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu-

O curso de treinamento para a comissária tado Duílio Pisaneschi, Presidente.
aérea inclui o treinamento com as técnicas de
ressuscitação. Porém, dada a raridade das
ocorrências a bordo, os comissários sentem
dificuldades de executar os procedimentos afins.
Assim, inibição similar pode acometer os
comissários frente à utilização de desfibriladores,
devido ao procedimento específico mais arrojado.

Afora os custos envolvidos com a aquisição
do equipamento e com o treinamento próprio,
destaca-se como fator determinante na rejeição
do projeto, o fato de que nenhum país obrigue, por
meio de legislação, a oferta de desfibriladores
pelas companhias aéreas. De fato, verifica-se a
implementação de desfibrifadores externos
portáteis em várias empresas de aviação civil
comercial de diferentes partes do mundo, a partir
de decisões administrativas internas.

Ademais, por se tratar de assunto de cunho
técnico, a questão encontra foro adequado de
tratamento no âmbito do órgão responsável pela
prestação do serviço de transporte aéreo comercial
no Brasil, Departamento de Aviação Civil - DAC,
que o disciplinaria por meio de normas flexíveis,
viáveis às adaptações inerentes à evolução
tecnológica do mundo moderno, para os casos de
substituição de equipamentos por outros
atualizados.

Pelo exposto, somos pela Rejeição do PL n°
2.528/00.

Sala da Comissão, 17 de abril de 2002. - Depu
tado Márcio Matos, Relator do Vencedor.



A observação dos casos de óbitos causados por
doenças cardiovasculares demonstrou que as mortes
súbitas, devidas a paradas cardiorrespiratórias (PCR),
compõem o maior percentual das causas mortis.

Para atender essa categoria de problema, as
entidades de medicina cardiológica de maior credibili
dade no mundo científico criaram um padrão de con
duta preventiva conhecida como Corrente de Sobrevi
vência, que vem sendo adotado pelos comitês de res
suscitação de vários países, inclusive o Brasil.

Composta por quatro etapas de procedimentos
sucessivos, acesso precoce, ressuscitação cardiopul
monar precoce, desfibrilação precoce e cuidados
avançados precoces, a Corrente de Sobrevivência
apresenta dificuldades para execução a bordo de ae
ronaves, nos casos de PCR.

O acesso precoce depende do reconhecimento
da gravidade da circunstância para se acionar o siste
ma de emergência médica. Está provado que grande
parte dos episódios de PCR ocorridos durante os
vôos não são percebidos e todos sabemos que ine
xiste emergência rn-dica nas aeronaves.

A ressuscitação cardiopulmonar precoce de
manda aplicação imediata e correta das técnicas pró
prias. No entanto, a ventilação pulmonar, conhecida
como respiração boca a boca e a massagem torácica
são insuficientes para reverter a alteração do ritmo do
coração ou fibrilação ventricular.

A terceira etapa, desfibrilação precoce, é funda
mentai para a garantia de vida da pessoa com parada
cardiorrespiratória. Após o início da alteração do ritmo
cardíaco, a chance de sobrevivência cai de 7 a 10% a
cada minuto sem o choque do desfibrilador. Como os
procedimentos de descida para um pouso não pro
gramado demandam cerca de vinte minutos se a ae-
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para desfibrilar o músculo cardíaco mediante a apli- ronave estiver próximo de um aeroporto, a possibili-
cação de choques, o qual foi desenvolvido na década dade de sobrevida para uma pessoa vítima de PCR a
de oitenta. bordo de um avião é quase nula sem a utilização do

Relaciona os países, cujas companhias aéreas desfibrilador.
dispõem de desfibriladores a bordo, inclusive a brasi- O último passo da Corrente de Sobrevivência,
leira Varig, para vôos internacionais, ressaltando que
a oferta do equipamento enseja segurança e tranqüili- cuidados avançados precoces, engloba procedimen-
dade entre os passageiros. tos invasivos que requerem médico, materiais e equi

pamentos próprios à etapa.
No exame inicial da Comissão de Seguridade

Social e Família, a proposta recebeu voto favorável Para garantir a possibilidade de atuação de so-
com uma emenda modificativa de redação. corristas no atendimento aos casos de PCR, a Cor-

Originalmente, apresentamos parecer pela reje- rente de Sobrevivência foi dividida em duas etapas de
ição ao projeto em análise porém, subsidiados por no- ação, a primeira conhecida como Suporte Básico de
vas informações sobre o assunto, optamos pela refor- Vida que envolve as três etapas iniciais da conduta e
mulação do mesmo. a segunda chamada Suporte Avançado de Vida que

No prazo regimental desta Comissão, não foram corresponde a quarta etapa da Corrente. Assim, os
entregues emendas ao projeto. socorristas, que incluem os tripulantes das aerona-

É o relatório. ves, para-médicos, componentes dos Corpos de
11 _ Voto Bombeiros podem ser treinados em Suporte Básico

de Vida.

Como os casos de PCR a bordo de aeronaves
ocorrem com mais freqüência logo após os procedi
mentos de decolagem e aterrissagem dos aviões ou
em vôos de longa duração, em razão do acúmulo de
adrenalina na corrente sanguínea, provocado pelo
maior stress dos passageiros, a existência de desfi
briladores e pessoal treinado a bordo propiciariam
maior segurança e tranqüilidade aos usuários do
transporte aéreo.

Quanto à emenda aprovada pela Comissão de
Seguridade Social e Família, temos a colocar que na
defesa da objetividade do texto pensamos ser descar
tável a palavra "eventualmente" constante do caput do
art. 2° e inapropriados os termos "treinamento de seu
pessoal" e "atendimento às urgências cardiológicas"
presentes no parágrafo único do artigo referido. O pri
meiro, por abranger todo o quadro de empregados das
empresas aéreas, quando o treinamento deve ser
dado aos comissários de bordo e o segundo por englo
bar o conjunto de enfermidades classificadas corno ur
gência cardiológica, quando o intento da proposta é
restringir o atendimento às paradas cardiorrespiratóri
as, com foco para os procedimentos de ressuscitação
cardiopulmonar e desfibrilação precoce.

Outro aspecto que nos parece essencial ao pro
jeto é o da previsão de sanções às empresas aéreas
descumpridoras da medida.

Assim, somos pela Aprovação do PL n° 2.528,
de 2000, na forma do Substitutivo em anexo, e pela
rejeição da emenda adotada pela CSSF.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Roberto Rocha.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
N° 2.528, DE 2000 meio Ambiente e Minorias

Dispõe sobre a obrigatoriedade da
condução em aeronaves de desfibrilado
res automáticos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatória à condução de desfibrilado

res externos automáticos - DEA - nas aeronaves
com capacidade igualou superior a cem passageiros,
utilizadas em vôos comerciais regulares ou não, das
companhias aéreas nacionais.

Art. 2° A operação de desfibriladores a que se
refere o artigo anterior é de responsabilidade dos co
missários de bordo, o que não impede a atuação de
médicos presentes na aeronave.

Parágrafo único. As empresas aéreas devem
treinar os tripulantes das aeronaves em Suporte Bási
co de Vida, que inclui a operação de desfibriladores
externos automáticos, sob a orientação das diretrizes
internacionalmente aceitas para reanimação.

Art. 3° As empresas aéreas que descumprirem a
determinação constante do art. 1° desta lei ficam sujeitas
à aplicação de penalidade pecuniária cumulativa, na for
ma de multa no valor de R$7.000,00 por cada incidência.

Art. 4° Esta lei entra em vigor no prazo de cento
e oitenta dias a contar da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Roberto Rocha.

·PROJETO DE LEI N° 3.508-B, DE 2000
(Do Sr. Vicente Caropreso)

Altera a Lei n° 7.565, de 19 de de
zembro de 1986, que "dispõe sobre o Có
digo Brasileiro de Aeronáutica", para
prever forma de encaminhamento das re
clamações dos usuários do serviço de
transporte aéreo e dá outras providênci
as; tendo pareceres: da Comissão de Vi
ação e Transportes, pela aprovação, com
emendas (relatora: Dep. Teima de Souza)
e da Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias, pela
aprovação (relator: Dep. Luiz Ribeiro).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes, de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias; e de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11).

* Projeto inicial publicado no OCO de
1-9-00

- Parecer da Comissão de Viação e
Transportes publicado no OCO de 23-8-01.

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.508/2000

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, a SI"" Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
14-11-2001 a 23-11-2001. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001 . 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.508-A de 2000, propõe al
teração na Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica,
com a finalidade de prever forma de encaminhamento
das reclamações dos usuários do serviço de trans
porte aéreo e dá outras providências.

O presente projeto de lei prevê que empresas
concessionárias de serviços públicos façam constar
nas contas de utilização dos serviços o número de te
lefone do órgão publico responsável pela regulação e
fiscalização da concessão, para que os usuários pos
sam solicitar informações, encaminhar reclamações e
sugestões referentes aos serviços prestados. Tam
bém, consta que no bilhete de passagem emitido pelo
transportador deve conter folha específica para o re
gistro de eventuais reclamações e sugestões dos
usuários de serviço de transporte aéreo.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

,,- Voto do Relator

O projeto em exame vem atender as necessida
des do consumidor de transporte aéreo, que não en
contra facilidades para registrar e encaminhar suas
reclamações ou sugestões pelos serviços, pôr não
existir nos aeródromos civis públicos formulários pró
prios para esse tipo de serviço; com a aprovação des
te projeto de lei, a autoridade aeronáutica responsá
vel pela concessão do serviço de transporte aéreo,
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será obrigada a providenciar urnas apropriadas para
serem depositados o formulário e a folha com sua re
clamação e/ou sugestão, ademais determina que es
ses sejam recolhidos diariamente, com prazo de res
posta à interpelação dos usuários para que as provi
dências necessárias sejam tomadas. Assim sendo,
sou favorável pela aprovação do Projeto de Lei n°
3.508-A de 2000.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Luiz Ribeiro, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
3.508/2000, nos termos do Parecer do relator, Depu
tado Luiz Ribeiro.

Participaram da votação os Senhores
Deputados Pinheiro Landim, Presidente; José Borba,
Luciano Pizzatto e Luiz Alberto, Vice-presidentes;
Almeida de Jesus, Aníbal Gomes, Arlindo Chinaglia,
Badu Picanço, Celso Russomanno, Fernando
Gabeira, José Carlos Coutinho, Luisinho, Luiz
Bittencourt, Márcio Bittar, Mendes Thame, Pauto
Battazar, Pedro Bittencourt, Raimundo Gomes de
Matos, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho e Wagner
Salustiano, Titulares; Dolores Nunes, Nelson Otoch e
Ricardo Izar, Suplentes.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2002. - Deputa
do Pinheiro Landim, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.681-A, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Dá nova redação ao § 2° e revoga o
§ 3° do art. 50 da Lei nO 7.289, de 18 de
dezembro de 1984, alterada pela Lei n°
7.475, de 13 de maio de 1986 - Estatuto
dos Policiais Militares da Polícia Militar
do Distrito Federal; tendo parecer da Co
missão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com
substitutivo (relator: Dep. Jair Bolsona
rol·

(Às Comissões de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54) 
art. 24,11)

* Projeto inicial publicado no OCO de 2
7-10-02

Parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 3.681/00

Nos termos do art. 119, caput, I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presi
dente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apre
sentação de emendas, a partir de 16-10-2001, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 3.681, de 2000, visa a pro
mover alterações no Estatuto dos Policiais Militares
da Polícia Militar do Distrito Federal, de forma a con
ceder igualdade às policiais militares femininas,com
relação à possibilidade de ter seus maridos como de
pendentes legais, tendo em vista que os policiais go
zam de tal benefício com relação a suas esposas.

Para tanto, promove modificações no texto da
Lei n° 7.289, de 18 de dezembro de 1984, alterando
para "cônjuge" a referência a "esposa", no inciso I do §
2° do art. 51, bem corno suprimindo o § 3° desse mes
mo artigo, que estabelece condições específicas para
que o marido venha a ser considerado dependente da
mulher policial militar.

Esgotado o prazo regimentalmente aberto para
apresentação de emendas ao projeto, nenhuma foi
recebida.

Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição, conforme disposto no art. 32, inciso XIII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Ao analisar o Projeto de Lei nO 3.681, de 2000,
temos que concordar que seu mérito é indiscutível,
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visto que homens e mulheres já foram equiparados,
em termos de direitos e obrigações, desde a promul
gação da Constituição Federal de 1988.

Tomando-se por base, portanto, o texto constitu
cional, não há razão para que se mantenham as dife
renças entre homens e mulheres presentes na legis
lação ordinária, as quais, além da flagrante inconstitu
cionalidade, figuram hoje como atos de discriminação
frente ao nosso ordenamento jurídico.

Isso posto, temos apenas que ajustar o projeto
para incluir, como possíveis dependentes das policia
is militares, seus companheiros, da mesma forma que
as companheiras já são consideradas dependentes
dos policiais.

Além disso, dadas as semelhanças entre bom
beiros e policiais militares, e entre esses e os servido
res militares da União, entendemos que o projeto
deve também dispor sobre alterações de natureza se
melhante no Estatuto dos Bombeiros Militares do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado
pela Lei n° 7.479, de 2 de junho de 1986, e no Estatu
to dos Militares, a Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de
1980.

Assim, em razão do número de alterações que
devem ser implementadas na proposição sob comen
to, incluindo sua ementa, de forma a alcançar os bom
beiros militares e os servidores militares da União, op
tamos pela apresentação de substitutivo.

Desta forma, nosso voto é pela Aprovação, no
mérito, do Projeto de Lei n° 3.681, de 2000, na forma
do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2002. 
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 3.681, DE 2000

Dá nova redação aos §§ 2° e 4° e re
voga o § 3° do art. 50 da Lei n° 7.289, de
18 de dezembro de 1984 - Estatuto dos
Policiais Militares da Polícia Militar do
Distrito Federal, aos §§ 2° e 3° do art. 51
do Estatuto dos Bombeiros Militares do
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal,
aprovado pela lei n° 7.479, de 2 de junho
de 1986 e aos incisos I e VIII do § 2° do
art. 50 e ao § 3° do art. 144 da lei n°
6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Esta
tuto dos Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do § 2° do art. 50 da Lei n°

7.289, de 18 de dezembro de

1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 ..
§ 2° .

I - o cônjuge; (NR)".
Art. 2° Fica revogado o § 3° do art. 50 da Lei n°

7.289, de 18 de dezembro de 1984.
Art. 3° O inciso XI do § 4° do art. 50 da Lei n°

7.289, de 18 de dezembro de 1984, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 50 ..
§ 4° .

XI - o companheiro ou a companheira, desde
que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco)
anos, comprovada por justificação judicial; e (NR)".

Art. 4° A alínea a do § 2° e a alínea i do § 3° do
art. 51 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei
n° 7.479, de 2 de junho de 1986, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 51 .
§ 2° ..

a) o cônjuge;

§3° ..
i) o companheiro ou a companheira, desde que

viva em sua companhia, há mais de 5 (cinco) anos,
comprovada por justificação judicial; e (NR)".

Art. 5° Os incisos I e VIII do § 2° do art. 50 da Lei
n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 50 ..
§ 2° ..

I - o cônjuge;

VIII- o ex-cônjuge com direito à pensão alimentí
cia estabelecida por sentença transitada em julgado,
enquanto não contrair novo matrimônio (NR)."

Art. 6° O § 3° do art. 144 da Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 144 ..

§ 3° O casamento com estrangeiros somente
poderá ser realizado após a autorização do Ministro
da Defesa (NR)."

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

Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2002. 
Deputado Jair Bolsonaro, Relator.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.681/00

Nos termos do Art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas ao substitutivo (5 sessões), no pe
ríodo de 14-3-2002 a 20-3-2002. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao substijutivo.

Sala da Comissão, 21 de março de 2002. - Ana
mélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto
de Lei n° 3.681/00, nos termos do parecer do relator,
Deputado Jair Bolsonaro.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Rodrigo Maia, Presidente; Gerson Gabrielli, Jair Me
neguelli e José Múcio Monteiro, Vice-Presidentes;
Antônio Carlos Konder Reis, Avenzoar Arruda, Fer
nando Gonçalves, Herculano Anghinetti, João Tota,
Jovair Arantes, Luiz Antônio Fleury, Medeiros, Paulo
Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Pro
fessor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo Rique, Va
nessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa e Wilson Braga, ti
tulares; Coriolano Sales, Laíre Rosado, Expedito Jú
nior e Eurípedes Miranda, suplentes.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Rodrigo Maia, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dá nova redação aos §§ 2" e 4° e
revoga o § JO do art. 50 da Lei n° 7.289, de
18 de dezembro de 1984 - Estatuto dos
Policiais Militares da Polícia Militar do
Distrito Federal, aos §§ 2" e 3° do art. 51 do
Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado
pela Lei n° 7.479, de 2 de junho de 1986 e
aos incisos I e VIII do § 2" do art. 50 e ao §
3° do art. 144 da Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso I do § 2° do art. 50 da Lei n°

7.289, de 18 de dezembro de
1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 .

§ 2° .

1- o cônjuge; (NR)".
Art. 2° Fica revogado o § 3° do art. 50 da Lei n°

7.289, de 18 de dezembro de 1984.
Art. 3° O inciso XI do § 4° do art. 50 da Lei nO

7.289, de 18 de dezembro de 1984, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 50 ..
§ 4° .

XI - o companheiro ou a companheira, desde
que viva em sua companhia há mais de 5 (cinco)
anos, comprovada por justificação judicial; e (NR)".

Art. 4° A alínea a do § 2° e a alínea i do § 3° do
art. 51 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei
n° 7.479, de 2 de junho de 1986, passam a vigorar
com a seguinte redação:

"Art.51 .
§ 2° .

a) o cônjuge;

§ 3° ..

i) o companheiro ou a companheira, desde
que viva em sua companhia, há mais de 5 (cinco)
anos, comprovada por justificação judicial; e (NR)".

Art. 5° Os incisos I e VIII do § 2° do art. 50 da Lei
n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, passam a vigo
rar com a seguinte redação:

"Art. 50 ..

§ 2° .
I - o cônjuge;

VIII - o ex-cônjuge com direito à pensão ali
mentícia estabelecida por sentença transitada em
julgado, enquanto não contrair novo matrimônio
(NR)."

Art. 6° O § 3° do art. 144 da Lei n° 6.880, de 9 de
dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 144 .

§ 3° O casamento com estrangeiros somente
poderá ser realizado após a autorização do Ministro
da Defesa (NR)."

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

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Rodrigo Maia, Presidente.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
3.786/2000, nos termos do Parecer do relator,
Deputado José Borba.

Participaram da votação os Senhores
Deputados Pinheiro Landim, Presidente; José
Borba, Luciano Pizzatto e Luiz Alberto,
Vice-presidentes; Almeida de Jesus, Aníbal Gomes,
Arlindo Chinagtia, Badu Picanço, Celso
Russomanno, Fernando Gabeira, José Carlos
Coutinho, Luisinho, Luiz Bittencourt, Márcio Bittar,
Mendes Thame, Paulo Baltazar, Pedro Bittencourt,
Raimundo Gomes de Matos, Ricarte de Freitas,
Salatiel Carvalho e Wagner Salustiano, Titulares;
Dolores Nunes, Nelson Otoch e Ricardo Izar,
Suplentes.

Sala da Comissão, 3 de abril de 2002. - Deputa
do Pinheiro Landim, Presidente.

É comum passarmos diante de um posto de forne
cimento de combustível e nos depararmos com o preço
do litro do álcool ou da gasolina grafado com milésimos
de Real, tal procedimento do comerciante serve unica
mente para confundir o consumidor. Na verdade, se o
consumidor dispuser-se a comprar um litro de combustí
vel que custe R$1,689 (um Real e seiscentos e oitenta e
nove milésimos), será impossível pagar o preço exato,
pois nem consumidor nem fornecedor dispõem de meio
circulante fracionado em milésimos de Real.

Tal fracionamento afeta significativamente o
preço, e portanto faz sentido, quando tratamos de
operações que envolvem milhares ou milhões de uni
dades, como é o caso de uma grande operação com
ações, títulos públicos ou moeda estrangeira.

Nas operações a varejo não lidamos com essa
ordem de grandeza, portanto, é perfeitamente dis
pensável calcular os preços com milésimos da unida
de monetária, uma vez que esses não serão afetados
de forma significativa pela impossibilidade de serem
calculados em milésimos de Real.

A proposta de vedar o preço no varejo grafado
com milésimos de Real contribui para a transparência
nas relações de consumo e protege o consumidor.

Pelas razões acima, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 3.786, de 2000.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001. 
Deputado José Borba, Relator.

Veda o fracionamento da unidade
monetária em valores inferiores ao centa
vo nas operações de venda a varejo; ten
do parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
pela aprovação (relator: Deputado José
Borba)

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Econo
mia, Indústria e Comércio; e de Constituição
e Justiça e de Redação (art 54) - art. 24, li)

* Projeto inicial publicado no OCO de
24-11-00

*PROJETO DE LEI N° 3.786-A, DE 2000 \I - Voto do Relator
(Do Sr. Nelo Rodolfo)

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.786/2000

Nos termos do Art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. - Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Chega a este Órgão Técnico, para ser aprecia
do, o projeto de lei em epígrafe que pretende acres
centar o § 6° ao art. 1° da Lei nO 9.069, de 1995, que
"Dispõe sobre o plano Real, o sistema monetário na
ciona�' estabelece as regras e condições de emissão
do Real e os critérios para conversão das obrigações
para o Real, e dá outras providências". A alteração
destina-se a vedar que os preços finais nas vendas a
varejo sejam grafados com frações da moeda inferio
res a centavos.

No prazo regimental, a iniciativa não recebeu
emendas.

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
meio Ambiente e Minorias

SUMÁRIO



11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unani
memente, o Projeto de Lei nO 3.919/2000, nos termos
do Parecer do relator, Deputado Dino Fernandes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Esther Grossi, Presidente; Iara Bernardi e Gastão
Vieira, Vice-Presidentes; Celcita Pinheiro, Clementi
no Coelho, Eduardo Seabra, Gilmar Machado, João
Malos, Paulo Lima, Tânia Soares, Walfrido Mares
Guia e Wolney Queiroz, Titulares; Alberto Goldman,

SUMÁRIO

I - Relatório

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PROJETO DE LEI N° 3.919/2000

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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*PROJETO DE LEI N° 3.919-A, DE 2000 Felisberto, - o "Almirante Negro" ,- sem dúvida um
(Do Sr. Nelson Pellegrino) herói nacional durante o episódio da nossa história

conhecido como "Revolta da Chibata".Proclama Patrono do pessoal subal-
terno da Marinha do Brasil o Marinheiro Não me compete, no âmbito dos assuntos que
João Cândido Felisberto; tendo parecer são objeto da CECD, entrar no mérito de aspectos po-
da Comissão de Educação, Cultura e Iíticos e de justiça no tocante à grande figura do Mari-
Desporto, pela rejeição (relator: Deputa- nheiro João Cândido Felisberto. Compete-me, isso
do Dino Fernandes). sim, considerar neste Parecer apenas os ângulos

(Às Comissões de Educação, Cultura educacionais e culturais.
e Desporto; e de Constituição e Justiça e de Posto isso, e considerando que a Marinha brasi-
Redação (art. 54) - art. 24,11) leira já conta, há muito tempo, com um Patrono con-

* Projeto inicial publicado no OCO de sagrado, que abrange tanto a oficialidade como o
10-3-01 pessoal hierarquicamente subalterno, pergunto-me

se não seria deseducativo, pelo aspecto discriminati
vo que se coloca na proposição, e, assim, um desser
viço à cultura nacional, sobretudo à das Forças Arma
das, proclamar um Patrono exclusivo do pessoal su
balterno da Marinha.

E ao me fazer essa pergunta, sinto de imediato a
resposta: a idéia da homenagem proposta pelo nobre
colega, Deputado Nelson Pellegrino, poderá, - ape
sar do grande mérito da intenção de fazer justiça a um
grande personagem de nossa história, - ensejar polê
micas e discrepâncias de opinião e de posição no
seio da Marinha nacional, o que, no meu entender,
deve ser prevenido pelo seu caráter potencialmente
lesivo aos pressupostos da educação militar. Afinal,
sabemos que é da natureza da educação militar, e
isso no mundo todo, basear-se na disciplina e na hie
rarquia, e, portanto, na união e não ao contrário.

Não seria então, nesse caso, mais interessante
que a proposta de homenagem em exame viesse
subscrita pelo pessoal da Marinha brasileira, tanto os
subalternos como os não subalternos, e não por
membro do Congresso Nacional?

Diante do exposto, voto pela não aprovação do
Projeto de Lei n° 3.919, de 2000, do eminente Depu
tado Nelson Pellegrino.

Sala da Comissão, 7 de maio de 2001 . - Depu
tado Dino Fernandes, Relator.

Parecer da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto

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 apresentação
de emendas ao projeto, a partir de 3 de abril de 2001 ,
por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram rece
bidas emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2001. - Carla
Rodrigues de Medeiros, Secretária

O Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Nelson Pellegrino propõe seja proclamado Patrono
do pessoal subalterno da Marinha do Brasil o Mari
nheiro João Cândido Felisberto.

Nos termos regimentais da Casa, o Projeto
de Lei em apreço chega à Comissão de Educação,
Cultura e Desporto - CECD, sem emendas, para
exame da matéria quanto ao mérito educacional e
cultural.

" - Voto do Relator

Em alentada e bem fundamentada Justificação,
o nobre Autor da iniciativa legislativa em epígrafe
apresenta-nos a figura do Marinheiro João Cândido
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juridicidade, técnica

11 - Voto do Relator

O projeto de lei em apreço atende aos pressu
postos de constitucionalidade (competência legislati
va da União, atribuição do Congresso Nacional, legiti
midade de iniciativa e elaboração de lei ordinária) e
de juridicidade.

A preocupação do projeto realmente encontra
eco na realidade social. Não são raros os casos em
que pessoas são importunadas, muitas vezes até
chantageadas e perseguidas por empresas e associ
ações em sua ânsia de vender seus produtos ou an
gariar clientes e adeptos. A medida preconizada no
Projeto vem ao encontro da necessidade de se pacifi
carem essas situações, consagrando o direito consti
tucional à privacidade.

A adoção de tal medida, tornada eficaz pela co
minação penal respectiva, evitará muitos transtornos e
negociatas em que as pessoas muitas vezes se vêem
envolvidas, sem nem ao menos saberem o motivo. A
imposição do respeito à privacidade por empresas,
bancos, associações ou entidades de quaisquer natu
reza nos parece medida benéfica e necessária.

A medida também tem a preocupação de salva
guardar a possibilidade de acesso ao Poder Judiciá
rio, o que não impedirá o uso das informações se hou
ver ato ilícito da pessoa cadastrada.

Outrossim, não há risco de essa medida impedir os
cadastros de maus pagadores, em serviços de proteção
ao crédito, que já não são obrigados ao sigilo, expressa
mente contemplados que foram pela Lei Complementar
n° 105, de 10 de janeiro de 2001, art. 1°, § 3°,11.

A técnica legislativa merece reparos para melhor
esclarecimento da Ementa, e também para redação
mais adequada do Art. 10, §§ 1° e 2° e ao Art. 3°, razão
pela qual oferecemos Substitutivo em anexo. Retira
mos do projeto menção à penalização das empresas,
mantendo tão somente a de seus responsáveis.

Cremos que, apesar de a Constituição Federal
ter albergado a cominação de penas a pessoas físi
cas, estas tem que ser de natureza especial, em nada
aproveita a pena privativa de liberdade nesse caso,
como pretende o Projeto. Também essas penas, v.g. a
do dano nuclear, têm grande potencial lesivo, o que
não é o caso presente. Por isso optamos por manter
apenas a penalização das pessoas físicas responsá
veis e administradoras. Suprimimos, ainda a menção
à responsabilização pelos danos causados, que é
norma geral e, pois, despicienda sua repetição.

SUMÁRIO

·PROJETO DE LEI N° 4.397-A, DE 2001
(Do Sr. Geraldo Magela)

Dispõe sobre divulgação e publici
dade de dados cadastrais de clientes;
tendo parecer da Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela consti
tucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa, e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo (relator: Deputado Léo
Alcântara).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)

* Projeto inicial publicado no OCO de
31-3-01

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator

- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei que visa a impedir que
empresas, associações, ou entidades de quaisquer
natureza, divulguem dados cadastrais de seus clien
tes, exceto com sua expressa concordância, ou por
determinação judicial.

A proposição estabelece crime apenado com
detenção para os que descumprirem determinações
de sigilo desses dados cadastrais.

Justifica o Autor a proposição pondo em relevo a
importância de respeito aos direitos à privacidade,
que são garantidos constitucionalmente. No entender
do Autor, a proposição preenche uma lacuna legislati
va, impedindo que as pessoas sejam importunadas
por empresas que cedem ou vendem os dados ca
dastrais com fins de propaganda.

De competência do Plenário da Câmara dos De
putados, a proposição chega a esta Comissão para

Avenzoar Arruda, Costa Ferreira, Joel de Hollanda, análise da constitucionalidade,
Lidia Quinan, Rafael Guerra e Raimundo Gomes de legislativa e mérito.
Matos, Suplentes. É o Relatório.

Sala da Comissão, 4 de abril de 2002. - Deputa
da Iara Bernardi, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência.
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Pelo exposto, nosso voto é pela constitucionali
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL n°
4.397/2001, e, no mérito, por sua aprovação, com a
adoção do Substitutivo.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001 , - De
putado Leo Alcântara, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.397, DE 2001

Proíbe a divulgação e publicidade
de dados cadastrais de clientes por em
presas, associações, bancos e institui
ções de qualquer natureza.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É vedada a divulgação e publicidade de

dados e informações cadastrais de clientes, associa
dos ou usuários, existentes em empresas, associa
ções, bancos ou entidades e instituições de qualquer
natureza, salvo por expressa autorização do titular ou
determinação judicial.

Parágrafo Único Inclui-se na vedação deste arti
go o fornecimento a qualquer título, venda , troca,
cessão ou negociação das informações cadastrais,
por qualquer modo.

Art. 2° As pessoas jurídicas que detém informa
ções pessoais de clientes deverão, a partir da vigên
cia desta lei, requerer expressamente aos titulares,
autorização para mantê-los cadastrados.

Art. 3° É crime contra a inviolabilidade dos se
gredos divulgar, publicar, fornecer a qualquer título,
vender, trocar, locar, ceder ou negociar os dados e in
formações de que trata o Art. 1°.

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses e
multa.

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

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001 . - De
putado Leo Alcântara, 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,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo do Projeto de Lei n° 4.397/2001, nos ter
mos do Parecer do Relator, Deputado Léo Alcântara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ney Lopes - Presidente; Jaime Martins e Léo Alcân
tara - VicePresidentes; Alceu Collares, Aldir Cabral,
Aldo Arantes, Almeida de Jesus, André Benassi,

Asdrubal Bentes, Átila Lira, Augusto Farias, Bispo Ro
drigues, Bispo Wanderval, Coriolano Sales, Djalma
Paes, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Geovan Freitas,
Geraldo Magela, Gilmar Machado, Gonzaga Patriota,
Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, Jairo
Carneiro, José Antonio Almeida, José Genoíno, José
Roberto Batochio, Lincoln Portela, Luciano Bivar, Luis
Barbosa, Luisinho, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Pi
auhylino, Marcos Rolim, Mário Assad Júnior, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, Orlando Fan
tazzini, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Maga
lhães, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Ricardo
Ferraço, Ricardo Rique, Robson Tuma, Roland Lavig
ne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar Rocha,
Waldir Pires, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

Proíbe a divulgação e publicidade
de dados cadastrais de clientes por em
presas, associações, bancos e institui
ções de qualquer natureza.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É vedada a divulgação e publicidade de
dados e informações cadastrais de clientes, associa
dos ou usuários, existentes em empresas, associa
ções, bancos ou entidades e instituições de qualquer
natureza, salvo por expressa autorização do titular ou
determinação judicial.

Parágrafo Único Inclui-se na vedação deste arti
go o fornecimento a qualquer título, venda, troca, ces
são ou negociação das informações cadastrais, por
qualquer modo.

Art. 2° As pessoas jurídicas que detêm informa
ções pessoais de clientes deverão, a partir da vigên
cia desta lei, requerer expressamente aos titulares,
autorização para mantê-los cadastrados.

Art. 3° É crime contra a inviolabilidade dos se
gredos divulgar, publicar, fornecer a qualquer título,
vender, trocar, locar, ceder ou negociar os dados e in
formações de que trata o Art. 10

Pena: detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses e
multa.

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

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.



Na justificação, o autor afirma que a apresenta
ção dá projeto tem por finalidade adequar a lei que
instituiu o Código de Trâns~o Brasileiro ao preceito
constitucional de assegurar o contraditório e a ampla
defesa aos litigantes, em processo judicial ou admi
nistrativo.

Dentro do prazo regimental não foram entre
gues emendas ao projeto.

É o relatório.

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO
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*PROJETO DE LEI N° 4.739-A, DE 2001 ditório e a ampla defesa ao cidadão, antes da penali-
(Do Sr. Ary Kara) dade cabível. Nos incisos, estipulam-se os prazos de

Altera o art. 281 da Lei n° 9.503, de trinta dias para o cidadão oferecer a defesa prévia,
contado do recebimento da notificação da autuação,

23 de setembro de 1997, que institui o
para o órgão de trânsito decidir sobre a defesa préviaCódigo de Trânsito Brasileiro; tendo pa-
e para o arquivamento do auto de infração, sendo orecer da Comissão de Viação e Transpor-
registro considerado insubsistente, caso a autoridade

tes pela aprovação deste e do de nO de trânsito não decidir sobre a defesa prévia. No PL ,
5.370/01, apensado, com substitutivo (re-

a vigência da lei coincide com a data de sua publicalator: Deputado Paulo Gouvêa).
(Às Comissões de Viação e Transpor- ção.

tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no OCO de
26-5-01

- Projeto apensado: PL n° 5.370/01
(DCD de 22-9-01)

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- 1° substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao subst~utivo

- complementação de voto
- 2° substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.739/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura, e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões, de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 3-9-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Encontra-se para análise desta Comissão de Vi
ação e Transportes o Projeto de Lei n° 4.739, de
2001, de autoria do eminente Deputado Ary Kara, que
altera o art. 281 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de
1997, mediante remuneração do parágrafo único para
parágrafo primeiro e do acréscimo de um parágrafo
segundo com incisos, para dispor sobre a notificação
da autuação com a finalidade de assegurar o contra-

11 - Voto do Relator

De fato, a proposta vem corrigir o vácuo jurídico
verificado no texto original do Código de Trânsito Bra
sileiro de não estatuir a presunção da inocência con
sagrada na Constituição Federal de 1988, por meio
do contraditório e da ampla defesa assegurados a
todo cidadão litigante em processos na esfera do judi
ciário ou restritos ao campo administrativo.

Afinal, é justo que o usuário do trânsito, antes de
receber o auto de infração, tenha assegurado o direito
de ser informado com antecedência sobre o cometi
mento da infração com os dados a ela correlatos, in
clusive a sanção correspondente. A notificação da au
tuação propicia o seu questionamento na forma de
defesa prévia da acusação que, após análise pelo ór
gão executivo de trânsito, pode ou não ser deferida,
pondo fim ao processo ou dando-lhe continuidade,
em cujas etapas subseqüentes garante-se a defesa
da acusação via recurso administrativo, aplicável em
duas instâncias.

Ressalte-se que a notificação de autuação é
aplicável somente para as infrações cuja sanção cor
responda a aplicação de penalidade pecuniária. Por
suas características, a multa pode esperar o tempo
hábil para a provisão das diferentes formas de defesa
previstas: a prévia, relativa à notificação da autuação,
e o recurso, relacionado ao auto de infração expedido.
O controle administrativo do Estado quanto à aplica
ção imediata de sanções, a exemplo da remoção ou
retenção do veículo e do recolhimento do documento
de habilitação, não podem ser contrapostos, sob
pena dos preceitos do ato administrativo referentes à



"Art. 17 .

"1 - julgar as defesas prévias apresentadas em
razão de notificações de autuação e os recursos in
terpostos pelos infratores; (NR)

Art. 4° Fica acrescido o seguinte inciso 111 ao art.
281 da Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art.281 ..

"111- se, no prazo máximo de trinta dias, a autori
dade de trânsito não apresentar decisão sobre defesa
prévia de notificação de autuação protocolada no ór
gão executivo de trânsito." (AC)

Art. 5° Fica acrescido o seguinte art. 281-A à Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art. 281-A. Antes da aplicação da penalidade de
multa, na forma do auto de infração, será expedida noti
ficação da autuação ao proprietário do veículo ou ao in
frator, por remessa postal ou qualquer outro meio tecno
lógico que assegure a ciência da notificação.

§ 1° A notificação de autuação devolvida por de
satualização do endereço do proprietário do veiculo
será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2° A notificação de autuação enviada a pesso
al de missões diplomáticas, de repartições consula
res de carreira e de representações de organismos in
ternacionais e de seus integrantes será remetida ao
Ministério das Relações Exteriores para as providên
cias cabiveis.

§ 3° Da notificação da autuação deverá constar
a data do término do prazo para apresentação de de
fesa prévia pelo notificado, que não será inferior a trin
ta dias contados da data da notificação.

Art. 6° Fica acrescido o seguinte art. 284-A à Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art 284-A. A defesa prévia prevista no art.
281-A será apresentada à autoridade de trânsito res
ponsável pela remessa da notificação de autuação, a
qual remetê-Ia-á à JARI, que deverá julgá-Ia em até
trinta dias.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito reme
terá a defesa prévia ao órgão julgador dentro de dez
dias úteis subseqüentes à sua apresentação e, se a
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legalidade, imperatividade e executoriedade serem colegiados responsáveis pelos julgamentos das defe-
anulados, causando prejuízos à sociedade. Assim, o sas prévias apresentadas contra notificação de autua-
exigem a direção perigosa sob o efeito de drogas ou ção e dos recursos interpostos contra penalidades por
álcool, conforme previsto no art. 165 ou os episódios eles impostas." (NR)
das corridas nas vias públicas, conhecidas como "pe- Art. 3° O inciso I do art. 17 da Lei n° 9.503, de 23
gas", de acordo com o art. 174 do Código. de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte

Embora alinhados com a idéia do PL aqui anali- redação:
sado, discordamos da inserção da proposta no Códi-
go, quanto à opção pelo art. 281, que trata da consis
tência do auto de infração, como também em relação
à redação apresentada. A nosso ver, o assunto mere
ce tratamento com o mesmo nível de detalhe estabe
lecido para a entrega do auto de infração constante
do art. 282, por envolver etapas de procedimentos se
melhantes aos estatuídos para a entrega da notifica
ção ao provável infrator do trânsito. Ademais, im-
põe-se a formulação de dispositivo prescrevendo os
procedimentos para a remessa da defesa prévia aos
órgãos colegiados, JARI, responsáveis pelo julga
mento das defesas prévias apresentadas à autorida
de de trânsito. Em complemento, faz-se necessário
adequar os artigos referentes às atribuições das
JARI, contemplando o julgamento da defesa prévia.

Assim, somos pela aprovação do PL n° 4.739,
de 2001, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 4 de outubro de 2001. - De
putado Paulo Gouvêa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.739, DE 2001

Altera a Lei n° 9.503, de 23 de se~

tembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a notificação da autuação no trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera a Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a notificação da autua
ção no trânsito, mediante as seguintes modificações:

I - alteração do caput do art. 16;
11 - alteração do inciso I do art. 17;
111 - acréscimo do inciso 111 ao parágrafo único

do art. 281;
IV - acréscimo do art. 281-A;
V - acréscimo do art. 284-A.
Art. 2° O caput do art. 16 da Lei n° 9.503, de 23

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executi
vos de trânsito ou rodoviário, funcionarão Juntas Admi
nistrativas de Recursos de Infrações - JARI, órgãos
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entender intempestiva, assinalará o fato no despacho
de encaminhamento.

Art. 7° Esta lei entra em vigor no prazo de sua
publicação

Sala da Comissão 4 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Gouvêa, Relator.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.739/01

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura, e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 8-10-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2001. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Após a elaboração de Parecer favorável ao PL
n° 4.739/01, na forma de Substitutivo, foi-lhe apensa
do o PL n° 5.370, de 2001, de autoria do Deputado
Eni Voltolini, que altera a redação dos arts. 281 e 282
do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, para dispor
sobre a defesa prévia.

As modificações consistem no acréscimo de
dois parágrafos ao art. 281 e de alteração nocaput do
art. 282 do CTB.

O § 1° acrescido ao art. 281 estabelece o prazo
de quinze dias após o encaminhamento da notifica
ção da infração, para apresentação de defesa prévia
pelo proprietário, condutor ou seus representantes le
gais. Por sua vez, o § 2° determina a aplicação da pe
nalidade cabível pela autoridade ao fim do prazo refe
rido, se não tiver sido apresentada defesa prévia.

A alteração no caput do art. 282 diz respeito ao
julgamento da defesa prévia, do qual depende o envio
de notificação ao proprietário ou ao condutor, para
dar ciência da imposição de penalidade ou do arqui
vamento do auto de infração.

Como o projeto apensado trata do mesmo as
sunto do projeto principal, a análise dos mesmos obri
gou a revisão do Substitutivo elaborado de antemão,
para incorporar procedimentos atinentes ao tema,
previstos no projeto apensado, tendo em vista o aper
feiçoamento do processo relativo à defesa prévia. Por
oportuno, aproveitamos para melhor adequar a reda
ção do Substitutivo apresentado ao texto do CTB.

Assim, somos pela aprovação do PL n°
4.739/01 e do PL n° 5.370/01, apenso, na forma do
seguinte Substitutivo:

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Gouvêa, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.739, DE 2001

Altera a Lei n° 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a notificação da autuação no trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera a Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a notificação da autua
ção no trânsito, mediante as seguintes modificações:

1- alteração do caput do art. 16;
1\ - alteração do inciso I do art. 17;
111 - acréscimo do art. 281-A;
IV - acréscimo do art. 281-B.
Art. 2° O caput do art. 16 da Lei n° 9.503, de 23

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executi
vos de trânsito ou rodoviário, funcionarão Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, ór
gãos colegiados responsáveis pelos julgamentos das
defesas prévias apresentadas contra notificação de
autuação e dos recursos interpostos contra penalida
des por eles impostas." (NR)

Art. 3° O inciso I do art. 17 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 17 .
"I - julgar as defesas prévias apresentadas em

razão de notificações de autuação e os recursos in
terpostos pelos infratores; (NR)

Art. 4° Fica acrescido o seguinte art. 281-A á Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art. 281-A. Antes da aplicação da penalidade
de multa, na forma do auto de infração, será expedida
notificação da autuação ao proprietário do veículo ou
ao infrator, por remessa postal ou qualquer outro meio
tecnológico que assegure a ciência da notificação,
para garantir a defesa prévia pelos destinatários.

§ 1° A notificação de autuação devolvida por de
satualização do endereço do proprietário do veículo
será considerada válida para todos os efeitos.



"Art. 17 .

Altera a Lei nO 9.503, de 23 de se
tembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
a notificação da autuação no trânsito.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta lei altera a Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre a notificação da autua
ção no trânsito, mediante as seguintes modificações:

I - alteração do caput do art. 16;

11 - alteração do inciso I do art. 17;
111- acréscimo do art. 281-A;

IV - acréscimo do art. 281-8.
Art. 2° O caput do art. 16 da Lei n° 9.503, de 23

de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executi
vos de trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações - JARI, ór
gãos colegiados responsáveis pelos julgamentos das
defesas prévias apresentadas contra notificação de
autuação e dos recursos interpostos contra penalida
des por eles impostas." (NR)

Art. 3° o inciso I do art. 17 da Lei nO 9.503, de 23
de setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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§ 2° A notificação de autuação enviada a pesso- SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
ai de missões diplomáticas, de repartições consula
res de carreira e de representações de organismos in
ternacionais e de seus integrantes será remetida ao
Ministério das Relações Exteriores para as providên
cias cabíveis.

§ 3° Da notificação da autuação deverá constar
a data do término do prazo para apresentação de de
fesa prévia pelo notificado, que não será inferior a trin
ta dias contados da data da notificação.

§ 4° Esgotado o prazo sem apresentação de de
fesa prévia, a autoridade de trânsito aplicará a penali
dade cabível."

Art. 5° Fica acrescido o seguinte art. 281-B à Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art. 281-B. A defesa prévia prevista no art.
281-A será apresentada à autoridade de trânsito res
ponsável pela remessa da notificação de autuação, a
qual remetê-Ia-á à JARI, que deverá julgá-Ia em até
trinta dias.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito reme
terá a defesa prévia ao órgão julgador dentro de dez
dias úteis subseqüentes à sua apresentação e, se a
entender intempestiva, assinalará o fato no despacho
de encaminhamento."

Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de sua
publicação.

Sala da Comissão 27 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Gouvêa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.739/01 e o de n° 5.370/01, apen
sado, com substitutivo, nos termos do parecer do rela
tor, Deputado Paulo Gouvêa, que apresentou com
plementação de voto.

Participaram da votação os seguintes Depu
tados Duílio Pisaneschi - Presidente; Márcio Ma
tos e Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes; Eliseu Re
sende, Lael Varella, Neuton Lima, Pedro Fernan
des, Affonso Camargo, Chico da Princesa, Chiqui
nho Feitosa, Genésio Bernardino, Albérico Filho,
Marcelo Teixeira, Mauro Lopes, Pedro Chaves,
Carlos Santana, João Cóser, Teima de Souza, Má
rio Negromonte e Romeu Queiroz - titulares; e
IIdefonço Cordeiro, Gustavo Fruet, Marcelo Cas
tro, Marcos Lima, Pedro Celso, Simão Sessim e
João Sampaio - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Duílio Pisaneschi, Presidente.

"I - julgar as defesas prévias apresentadas em
razão de notificações de autuação e os recursos in
terpostos pelos infratores; (NR)

Art. 4° Fica acrescido o seguinte art. 281-A à Lei
nO 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art. 281-A. Antes da aplicação da penalidade
de multa, na forma do auto de infração, será expedida
notificação da autuação ao proprietário do veículo ou
ao infrator, por remessa postal ou qualquer outro meio
tecnológico que assegure a ciência da notificação,
para garantir a defesa prévia pelos destinatários.

§ 1° A notificação de autuação devolvida por de
satualização do endereço do proprietário do veículo
será considerada válida para todos os efeitos.

§ 2° A notificação de autuação enviada a pesso
al de missões diplomáticas, de repartições consula
res de carreira e de representações de organismos in
ternacionais e de seus integrantes será remetida ao
Ministério das Relações Exteriores para as providên
cias cabíveis.
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§ 3° Da notificação da autuação deverá constar
a data do término do prazo para apresentação de de
fesa prévia pelo notificado, que não será inferior a trin
ta dias contados da data da notificação.

§ 4° Esgotado o prazo sem apresentação de de
fesa prévia, a autoridade de trânsito aplicará a penali
dade cabível."

Art. 5° Fica acrescido o seguinte art. 281-B à Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997:

"Art. 281-B. A defesa prévia prevista no ad.
281-A será apresentada à autoridade de trânsito res
ponsável pela remessa da notificação de autuação, a
qual remetê-Ia-á à JARI, que deverá julgá-Ia em até
trinta dias.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito reme
terá a defesa prévia ao órgão julgador dentro de dez
dias úteis subseqüentes à sua apresentação e, se a
entender intempestiva, assinalará o fato no despacho
de encaminhamento."

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Duílio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 4.748-A, DE 2001
(Do Sr. Josué Bengtson)

Modifica a redação do art. 230 do
Código de Trânsito Brasileiro - Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997; tendo
parecer da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação (relator: Deputa
do Eliseu Resende).

(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 26-5-01

Parecer da Comissão de Viação e Transportes

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.748/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura, e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, de prazo para apresentação de

emendas, a partir de 3-9-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001 . 
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

PROJETO DE LEI N° 4.748, DE 2001

I - Relatório

Propõe o presente Projeto de Lei modificar o
Inciso I do artigo 230 da Lei n° 9.503 de 23-9-97 que
institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Pretende o autor aperfeiçoar aquele dispositivo
do CTB, que trata das infrações e que está assim redi
gido:

Art.230. Conduzir o veículo:
I) com o lacre, a inscrição do chassis, o selo, a

placa ou qualquer outro elemento de identificação do
veículo violado ou falsificado;

Propõe o autor do projeto acrescentar novas si
tuações que também caracterizarão infração gravíssi
ma, propondo a seguinte redação para o inciso I do
Art. 230:

"Art. 230. Conduzir o veículo:

I) Com o lacre, a inscrição do chassis,
o selo, a placa ou qualquer outro elemento
de identificação do veículo, violado, falsifica
do ou encoberto por processo que impossi
bilite ou dificulte sua identificação por qual
quer meio, inclusive radar ou outro processo
mecânico ou eletrônico."

Justifica o autor do Projeto que a cada medida
de controle restritiva ou coercitiva imposta pelo poder
público, surge unia reação por parte dos infratores.
Menciona tintas especiais que embaralham os núme
ros das placas dos carros impossibilitando a identifi
cação dos que comentem infrações e são fotografa
dos pelos "pardais".

Pretende pois o autor do Projeto contribuir para
melhor disciplina no trânsito e, assim reduzir o núme
ro de vítimas de motoristas que ofendem as mais ele
mentares regras de segurança no trânsito. Por esse
motivo propõe a referida alteração no Art. 230 do CTB
dando-lhe maior amplitude e compreensão de modo
a incluir a falsificação especificada entre as infrações.

" - Voto do Relator

Concordamos com o autor do Projeto quando
afirma que a cada medida de controle, restritiva ou
coercitiva, imposta pelo Poder Público, surge uma re-
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PROJETO DE LEI W 4.865/2001

- parecer da Comissão

- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do ah. 119, caput e inciso' 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 19-11-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de novembro de 2001. 
Rejane Salete Marques, Secretária.

1- Relatório

Objetiva o projeto de lei em epígrafe, com o
acréscimo de parágrafo ao art. 13 da Lei n° 9.096, de
19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos),
permitir a criação de uniões partidárias, mediante so
licitação de registro ao Tribunal Superior Eleitoral, por
partidos que não obtenham o apoio mínimo exigido
pelo caput do art. 13 da mesma lei. Os partidos inte
grantes dessas uniões exercerão, em conjunto, o dire
ito ao funcionamento parlamentar e outros direitos
condicionados à obtenção de determinado percentual
de votos.

Aponta o Autor, na justificação, grave incon
gruência da Lei dos Partidos Políticos, limitadora de
renovação da política nacional, quando veda a atua
ção parlamentar de partidos que não tenham obtido
cinco por cento dos votos na última eleição para a Câ
mara dos Deputados, e também sua participação em
recursos públicos e acesso ao rádio e à televisão. Na
prática, essa postura do legislador resulta em uma
"quase vedação ao surgimento e crescimento de no
vas agremiações, eventualmente mais afins aos an
seios da população".

Para evitar fusões artificiais de partidos, visan
do, apenas, a obtenção desses direitos, o projeto pos
sibilita as uniões partidárias, as quais, sem caráter
definitivo, mas com a representatividade exigida na
lei, pela soma dos votos obtidos, atuarão em conjun
to, mas sem a perda da identidade dos partidos que a
compõem.

SUMÁRIO

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator

ação por parte dos infratores. Um bom exemplo são - substitutivo oferecido pelo relator
os dispositivos anti-radar que surgiram tão logo se ini- - termo de recebimento de emendas ao substi-
ciou o controle de velocidade em nossas rodovias tutivo
com uso de radares móveis.

Se acaso ainda não existem dispositivos
anti-pardais, pode-se esperar que surjam em breve.
Assim, a legislação deve ser mantida tão atualizada
quanto possível. É o que se pretende com o Projeto
de Lei n° 4.748 de 2001.

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação
do projeto nos termos em que está redigido.

É o nosso voto.
Sala da Comissão, 19 de dezembro de 2001. 

Deputado Eliseu Resende, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.748/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Eliseu Resende.

Participaram da votação os seguintes Deputa
dos Duílio Pisaneschi - Presidente; Márcio Matos e
Paulo Gouvêa - Vice-Presidentes; Eliseu Resende,
Lael Varella, Neuton Lima, Pedro Fernandes, Affonso
Camargo, Chico da Princesa, Chiquinho Feitosa, Ge
nésio Bernardino, Albérico Filho, Marcelo Teixeira,
Mauro Lopes, Pedro Chaves, Carlos Santana, João
Cóser, Teima de Souza, Mário Negromonte e Romeu
Queiroz - titulares; e IIdefonço Cordeiro, Gustavo Fru
et, Marcelo Castro, Marcos Lima, Pedro Celso, Simão
Sessim e João Sampaio - suplentes.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Duílio Pisaneschi, Presidente.

*PROJETO DE LEI W 4.865-A, DE 2001
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Cria uniões partidárias; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa, e,
no mérito, pela aprovação, com substitu
tivo (relator: Deputado Fernando Coruja)

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 24, li)

• Projeto inicial publicado no OCO de 22-6-01

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação
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Parágrafo único. E facultado a partidos
que isoladamente não tenham obtido o apo
io mínimo a que se refere o caput, requerer
ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de
uniões partidárias, por meio das quais pode
rão exercer o direito a funcionamento e ou
tros direitos condicionados à obtenção de
determinados percentuais de votos, desde
que, em conjunto, perfaçam as exigências
do caput." (NR)

Acrescenta parágrafo único ao art.
13da lei n° 9.096, de 19 de setembro de
1995 (lei dos Partidos Políticos), permi
tindo a criação de uniões partidárias.

Nos termos do art. 119, caput e inciso II do Re
gimentolnterno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10

, I, da Resolução na 10191, O Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-3-2002, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao substitutivo.

Sala da Comissão, 22 de março de 2002. - Re
jane Salete Marques, Secretária

1\1 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com
substitutivo, do Projeto de Lei na 4.865/2001, nos ter-

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 11 de março de 2002. - Depu
tado Fernando Coruja, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 4.865/01

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta Lei acrescenta parágrafo único ao
art. 13 da Lei na 9.096, de 19 de setembro de 1995.

Art. 20 É acrescido ao art. 13 da Lei na 9.096, de
1995, parágrafo único com a seguinte redação:

"Art. 13 .11 - Voto do Relator

A proposição em exame está de acordo com a
Constituição no que diz respeito à iniciativa concor
rente (art. 61, caput), à competência legislativa da
União (art. 22, I) e à veiculação da matéria por lei ordi
nária, tendo em vista não haver reserva de lei comple
mentar sobre o assunto (art. 48, caput).

Não fere o projeto quaisquer normas ou princípi
os constitucionais; diríamos que, ao contrário, vem
aproximar o tratamento legal dos partidos políticos do
princípio da isonomia, diminuindo a gritante desigual
dade com que são tratados os chamados "grandes" e
os "pequenos" partidos.

Nada a objetar, outrossim, quanto à juridicidade, le
galidade e regimentalidade do projeto de lei sob análise.

No que diz respeito à técnica legislativa, consta
tamos que não foram observadas as exigências relati
vas à redação das leis, constantes da Lei Comple
mentar na 95, de 1998, alterada pela Lei Complemen
tar na 107, de 2001: não foram grafadas as iniciais NR,
ao final do parágrafo único acrescido ao art. 13 da Lei
na 9.096/95. Para sanar essa irregularidade e aperfei
çoar a redação do projeto, estamos apresentando o
substitutivo anexo.

~ Quanto ao mérito, entendemos que a alteração
sugerida se faz necessária, não somente pelos moti
vos já expostos por seu Autor, na justificação ofereci
da, mas também como uma necessidade de conce
der tratamento mais equânime aos novos partidos,
dando-lhes condições de sobrevivência em razão da
possibilidade de atuar no Parlamento e de apresentar
suas idéias ao eleitorado nos meios de comunicação.

Em tais condições, nosso voto é pela constituci
onalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei na 4.865, de 2001, e, no mérito, pela
sua aprovação, na forma do substitutivo que apresen
tamos.

Sala da Comissão, 11 de março de 2002. - De
putado Fernando Coruja, Relator.

A proposição foi distribuída unicamente a esta SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, à W 4.865, DE 2001
qual, de acordo com os arts. 32,111, a, 53, 111, e 139,11
c, do Regimento Interno, compete pronunciar-se so
bre seus aspectos constitucional, legal, jurídico, regi
mental e de técnica legislativa. Por se tratar de direito
eleitoral, cabe, ainda, a este órgão técnico o exame
do mérito do projeto de lei sob exame, nos termos da
alínea e, do art. 32, 111, da Lei Interna. Seu parecer
será terminativo quanto á constitucionalidade e juridi
cidade da matéria (RICO, art. 54,1).

É o relatório.
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mos do Parecer do Relator, Deputado Fernando Co- *PROJETO DE LEI N° 4.943-A, DE 2001
ruja. (Do Tribunal Superior do Trabalho)

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Cria cargos de provimento efetivo e
Ney Lopes - Presidente, Jaime Martins e Léo funções comissionadas no Quadro de

Alcântara - VicePresidentes, Alceu Collares, Aldir Pessoal do Tribunal Regional do Traba-
Cabral, Aldo Arantes, Almeida de Jesus, André Be- lho da 28 Região e dá outras providênci-
nassi, Asdrubal Bentes, Atila Lira, Augusto Farias, as; tendo parecer da Comissão de Traba-
Bispo Rodrigues, Bispo Wanderval, Coriolano Sales, lho, de Administração e Serviço Público,
Djalma Paes, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Geovan pela aprovação, com emenda (Relator:
Freitas, Geraldo Magela, Gilmar Machado, Gonzaga Deputado Luiz Antonio Fleury).
Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Inaldo Leitão, (Às Comissões de Trabalho, de
Jairo Carneiro, José Antonio Almeida, José Genoino, Administração e Serviço Público, de Fi-
José Roberto Batochio, Líncoln Portela, Luciano Bi- nanças e Tributação (art. 54); e de Cons-
var, Luís Barbosa, Luisinho, Luiz Eduardo Gree- tituição e Justiça e de Redação (art. 54) -
nhalgh, Luiz Piauhylino, Marcos Rolim, Mário Assad art. 24,11)
Júnior, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Oliveira Filho, * Projeto inicial publicado no OCO de 22-8-01
Orlando Fantazzini, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Regis Cavalcante, Renato Vianna, Parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis-
Ricardo Ferraço, Ricardo Rique, Robson Tuma, Ro- tração e Serviço Publico
land Lavigne, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Vilmar SUMÁRIO
Rocha, Waldir Pires, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Co
bra.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente

Acrescenta parágrafo único ao art.
13 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de
1995 (Lei dos Partidos Políticos), permi
tindo a criação de uniões partidárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei acrescenta parágrafo único ao

art. 13 da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995.
Art. 2° É acrescido ao art. 13 da Lei n° 9.096, de

1995, parágrafo único com a seguinte redação:
"Art. 13 .

Parágrafo único. É facultado a partidos
que isoladamente não tenham obtido o apo
io mínimo a que se refere o caput, requerer
ao Tribunal Superior Eleitoral o registro de
uniões partidárias, por meio das quais pode
rão exercer o direito a funcionamento e ou
tros direitos condicionados à obtenção de
determinados percentuais de votos, desde
que, em conjunto, perfaçam as exigências
do caput." (NR)

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

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.943/01

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 16-10-2001, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebi
das emendas ao Projeto.

Sala da Comissão, 23 de outubro de 2001. 
Anamélia Riy Cobreira de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O projeto em exame pretende a criação, no qua
dro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2a

Região, de 317 cargos de Analista Judiciário, 382 car
gos de Técnico Judiciário e 40 cargos de Auxiliar Judi
ciário, bem como 329 funções comissionadas de ní
veis diversos.

Propõe, ainda, a convalidação das transforma
ções de empregos vagos efetuados por aquela corte
quando da edição da Lei n° 8.112/90, bem como a va-



EMENDA DO RELATOR

Suprimam-se os arts. 2° e 3° do projeto, renume
rando-se os demais.

Sala da Comissão, 14 de março de 2002. - De
putado, Luiz Antonio Fleury, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente, com emenda, o Projeto de
Lei n° 4.943/01, nos termos do parecer do relator, De
putado Luiz Antonio Fleury.

Estiveram presentes os senhores Deputados
Rodrigo Maia, Presidente; Gerson GabrieJli, Jair Me
neguelli e José Múcio Monteiro, Vice-Presidentes;
Antônio Carlos Konder Reis, Avenzoar Arruda, Fer
nando Gonçalves, Herculano Anghinetti, João Tota,
Jovair Arantes, Luiz Antônio Fleury, Medeiros, Paulo
Paim, Pedro Celso, Pedro Corrêa, Pedro Henry, Pro
fessor Luizinho, Ricardo Barros, Ricardo Rique, Va
nessa Grazziotín, Vivaldo Barbosa e Wílson Braga, ti
tulares; Coriolano Sales, Laíre Rosado, Expedito Jú
nior e Eurípedes Miranda, suplentes.

Sala da Comissão,10 de abril de 2002. - Depu
tado Rodrigo Maia, Presidente.

De se ressaltar que as despesas decorrentes
da proposição estão em conformidade com os limi
tes estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal,
conforme demonstrado em documento produzido
pela Corte Regional (Oficio TRT/GP n° 216/01).

No que concerne à convalidação da transforma
ção de empregos vagos e à validação de alterações
pertinentes a funções comissionadas (arts. 2° e 3° do
projeto), entendemos que os dispositivos correspon
dentes devem ser suprimidos. No primeiro caso, cabe
considerar que a matéria já foi apreciada pelo Tribunal
de Contas da União, o qual, baseado nos princípios
da segurança jurídica e da boa-fé, apontou os proce
dimentos a serem seguidos pelo TRT para assegurar
os direitos dos ocupantes dos cargos decorrentes da
transformação (Decisões n° 309, 310 e 854, publica
das no DOU de 29-12-99 e 13-12-99). No segundo
caso, não há na proposta elementos que sequer deli
mitem e justifiquem a ampla validação pretendida.

Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
projeto, com a emenda em anexo.

Sala da Comissão, 14 de março de 2002. - Depu
tado, Luiz Antonio Fleury, Relator.

"As estatísticas pertinentes aos feitos
da Justiça Trabalhista no Estado Paulista,
que atualmente conta, além do Tribunal,
com 141 (cento e quarenta e uma) Varas do
Trabalho, vêm demonstrando crescimento
no volume de ações ajuizadas nos últimos
anos, bem como a insuficiência dos recur
sos humanos disponíveis para o funciona
mento daquela Justiça Especializada, cuja
estrutura administrativa não acompanhou, a
contento, o vertiginoso aumento das deman
das pela prestação jurisdicional que a ela
compete, em detrimento da composição dos
conflitos oriundos das relações de trabalho
que constituem o objeto de sua atividade fim
e, por via de conseqüência, em prejuízo dos
jurisdicionados.

Ao Quadro de Pessoal do Tribunal Re
gional do Trabalho da 2a Região, considera
do um dos maiores na estrutura do Judiciá
rio Trabalhista em face de sua elevadíssima
movimentação processual, não foi acresci
do, há mais de duas décadas, nenhum car
go destinado às atividades de apoio judiciá
rio, ressalvados os especializados de infor
mática e, ainda assim, há mais de oito anos.

Verificou-se o agravamento dessa in
suficiência de recursos humanos já no ano
de 1990, quando novos órgãos judicantes
de primeiro grau foram criados e instalados
na Região, sem a criação dos respectivos
cargos, obrigando-se o Tribunal a remanejar
servidores das suas Secretarias para opor
tunizar o funcionamento das unidades então
instaladas que, desde aquela época, perma
necem com a lotação média de sete a oito

11- Voto do Relator

A criação dos cargos e funções proposta pelo
TST é necessária para suprir a carência de pessoal do
TRT da 2a Região. A exposição de motivos apresenta
da pelo Ministro Presidente da Corte Superior de
monstra com clareza as dificuldades encontradas pela
Corte Regional para o desempenho de suas funções:
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lidação das "alterações introduzidas pelas decisões servidores, número insatisfatório para o
do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho atendimento da demanda dos serviços."
da 2° Região, no atinente às suas Funções Comissio
nadas".

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo aberto para tal fim.

É o relatório.
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EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Suprimam-se os arts. 2° e 3° do projeto, renu
merando-se os demais.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado Rodrigo Maia, Presidente.

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.472-A, DE 2001

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

TVR n° 967/2001
MSC n° 740/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural e Desportiva de São Bento,
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de São
Bento, Estado do Maranhão; tendo pare
cer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, pela constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa (Re
lator: Deputado José Antonio Almeida).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

* Projeto inicial publicado no OCO de 20-12-01

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

SUMÁRIO

- parecer do relator

- parecer da Comissão

I - Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo apro
vado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, relativo à Mensagem n° 740/01,
que submete ao Congresso Nacional, nos termos do
artigo 49, item XII, da constituição, o ato constante da
Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 , que autori
za a Associação Cultural e Desportiva de São Bento a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária no
município de São Bento, Estado do Maranhão.

Apresentado parecer pelo ilustre Deputado
Dr. Hélio àquela Comissão, em conformidade com
§ 3° art. 223 da CF, no que foi acolhido por seus pa
res.

Daí a apresentação do Projeto de Decreto Le
gislativo ora sub examen.

,,- Voto

Compete à Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, no caso, o exame da constitucionalida
de, da juridicidade e da técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo, tendo a sua manifestação ca
ráter terminativo.

O projeto atende a todos os requisitos acima
expostos, sendo observado especificamente o pre
ceito constitucional inserto no artigo 49, item XII,
que estabelece ser competência privativa do Con
gresso Nacional apreciar os atos de concessão de
emissoras de rádio e televisão. Ademais, foi apre
sentado por iniciativa de Comissão técnica compe
tente, a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, observando as formalidades
regimentais pertinentes.

Por fim, a proposta está vazada em boa técnica
legislativa.

Diante do exposto, portanto, o voto é pela apro
vação do PDC n° 1.472, de 2001.

Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. - Depu
tado José Antonio Almeida, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição é Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1.472/2001, nos termos do Parecer do Relator, De
putado José Antonio Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ney Lopes, Presidente, Jaime Martins e Léo Alcân
tara, VicePresidentes, Alceu Collares, José Roberto
Batochio, Regis Cavalcante, Fernando Coruja, Ri
cardo Ferraço, Bispo Rodrigues, Luciano Bivar, Oli
veira Filho, Bispo Wanderval, Mário Assad Júnior,
Lincoln Portela, Aldo Arantes, José Antonio Almeida,
Gonzaga Patriota, Djalma Paes, Aldir Cabral, lédio
Rosa, Paes Landim, Paulo Magalhães, Robson
Tuma, Vilmar Rocha, Luis Barbosa, Jairo Carneiro,
Coriolano Sales, Geovan Freitas, Osmar Serraglio,
Renato Vianna, Roland Lavigne, Augusto Farias,
Ibrahim Abi-Ackel, Luisinho, André Benassi, Inaldo
Leitão, Sérgio Carvalho, Vicente Arruda, Zenaldo
Coutinho, Zulaiê Cobra, Átila Lira, Luiz Piauhylino,
Ricardo Rique, Asdrúbal Bentes, Almeida de Jesus,
Geraldo Magela, José Genoíno, Luiz Eduardo Gree
nhalgh, Marcos Rolim, Nelson Pellegrino, Orlando
Fantazzini, Waldir Pires, Gilmar Machado, Dr. Rosi
nha e Nelson Trad.

Sala da Comissão, 16 de abril de 2002. - Depu
tado Ney Lopes, Presidente.
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DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Presidente dessa Comissão, Deputado Cora
uci Sobrinho, fez a seguinte designação de relatoria
nesta data:

DESIGNAÇÃO

Ao Deputado DELFIM NETTO
Projeto de Lei n° 6.482/02 - do Sr. Osmânio Pe

reira - que "dispõe sobre a possibilidade de as em
presas ou capitais estrangeiros participarem direta ou
indiretamente no setor de alta complexidade de pres
tação de serviços de saúde:'

À Deputada VEDA CRUSIUS
Projeto de Lei n° 6.239/02 - do Poder Executivo

- que "estabelece multa em operações de importação
e dá outras providências."

Sala da comissão, 23 de abril de 2002. - Apareci
da de Moura Andrade, Secretaria.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 412/2001, DO SENHOR
SENADOR JEFFERSON PERES,

QUE "ALTERA O ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

INTRODUZINDO ARTIGOS PARA INSTITUIR
O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

DA AMAZONIA OCIDENTAL".

DESIGNAÇÃO

ÁTILA LINS
Proposta de Emenda à Constituição nO 412/01 

do Senado Federal - que "Altera o Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, introduzindo arti
gos para instituir o Fundo de Desenvolvimento da
Amazônia Ocidental."

23 de abril de 2002.
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Rubens Furlan PP~

Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé Índio PMDS
Zulaiê Cobra. '" PSOB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PT8
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas o PSDR
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PSDB

Distrito FedQral
Agnelo Queiroz PCdaB
Geraldo Magela PT
Jofran Frejat PPB
Maria Abadia PSDB
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Tadeu Filippelli PMDB
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoS
Barbosa Neto PMDB
~uler Morais ~MDB

Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha I:' L
Lidia Quinan o.PSDB
Lúcia Vânia oPSDB
Luiz Bittencourt 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
Ben-hur Ferreira PT
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Tl.dU ......•.•.••....•.... PTB

Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda o o PTB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa o o o.. PSDB
Dilceu Sperafico o o o PPB
Dr. Rosinha o o o .. PT
Flávio Arns. o o o P'l'
Gustavo Fruet oPMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões o PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez o o. oPTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto. o PFL
Luiz Carlos Hauly PSOR
Márcio Matos o, PTB
Max Rosenmann o' o .. PMDB
Moacir Micheletto _ PMDB
Nelson Meurer o' .. o oPPB
Odílio Balbinotti .. o. o o O' oPSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio '" o PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca o o.. FFL
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno o PPS
Scmlü5 Filho .. o •••••••••••• o •••• PfL
Werner Wanderer o oPfL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Keis. o ~FL

Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini o, o .PPB
Fernando Coruja o' PDT
Gervásio Silva .. o o. PfL
Hugo Biehl o PPB
Joao Matos PMDB
João Pizzolatti .. o o oPPB
Leodegar Tiscoski PPB

Luci Choinacki o o PT
Paulo Gouv6ao PFL
Renato Vianna o o PMDB
Serafim Venzon o PD1'
Vicente Caropreso r5DB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dif'tJ. o . o . o o PDT
Alceu Collares POT
Ary José Vanazzi PT
Augusto Nardes o o PPB
Beta Albuquerque o' o PS8
Cezar Schirmer PMDB
uarcísio Perondi o o PMDB
Edir Oliveira o o .PT8
Enio Bacci o POT
Esther Grossi O' .P1'

Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior o o PPB
Fioravante o PT
Germano Rigotto o PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPD
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim o o P1'
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Osmar Terra o oPMOB
Osvaldo Biolchi O" ••••••••••• PMDB
Paulo José Gouvêa o ?L
PAulo Paim ......•........... _'" P'T'

Pompeo de Mattos POT
Roberto Argenta PHS
Tarcisio Zimmermann 21'

Telmo Kirst. o o PPB
Wilson Cignachi PVJDB
Yada Crusius o •••••••••• PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Nelson Meurer (PPB)
1° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
2°)/ice-Presidente: Waldemir Moka (PMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

Titulares Suplentes

Pompeo de Mattos
1 vaga

Antônio Jorge (PTB)
Carlos Dunga (PTB)
Hugo Biehl (PPB)

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Eujácio Simões

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PSDB

Anivaldo Vale
B.Sá
Carlos Batata
Helenildo Ribeiro
Odllio Balbinotti
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Wilson Santos
Xico Graziano

PMDB

Cleonânio Fonseca (PPB)
Confúcio Moura
João Carlos Bacelar (PFL)
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro
Telmo Kirst (PPB)
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Rocha

Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

Werner Wanderer
lezé Perrella

Armando Abllio
Carlos Mosconi

Domiciano Cabral
José Múcio Monteiro

Julio Semeghini
Luiz Ribeiro

Mendes Thame
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Ana Catarina
Darcfsio Perondi

Gessivaldo Isaias
gor Avelino
João Matos
Paulo Uma

3 vagas

Almir Sá (PPB)
João Pizzolatti (PPB)
Roberto Balestra (PPB)

PST

Salomão Cruz (PFL)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6978/6979/6981

Presidente: Narcio Rodrigues (PSDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Paulo Marinho (PFL)
3° Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)

Titulares

PFL

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Gilberto Kassab
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Paulo Marinho
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

PSDB

Ezidio Pinheiro
2 vagas

1 vaga

Fax: 318-2142

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francistônio Pinto
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

PT
Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinack
Nilson Mourão
Tilden Santiago
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)

PPB
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer
Romel Anizio

PTB

José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli

Bloco (PDT, PPS)

Giovanni Queiroz

Geraldo Magela
José Pimentel

Marcos Afonso
Wellington Dias

2 vagas

Dr. Benedito Dias
Eliseu Moura
Fetter Junior

João Tota
Vadão Gomes

Airton Roveda
Félix Mendonça

lila Bezerra

Agnaldo Muniz

Alberto Goldman
Alexandre Santos
Ariosto Holanda
Augusto Franco
João Almeida
João Castelo
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

PMDB

Eunlcio Oliveira
Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen
José Priante
Marçaf Filho
Marinha Raupp
Reginaldo Germano (PFL)
2 vagas

PT
Jorge Biltar
Marcos Afonso

Alex Canziani
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Chiquinho Feitosa

Inaldo Leitão
Lino Rossi

Márcio Fortes
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi

Damião Feliciano
Hélio Costa

Leur Lomanto
Marcelo Barbieri

Milton Monti
Pinheiro Landim

Sérgio Reis (PTB)
Wagner Rossi

1 vaga

Angela GlJadagnin
Esther Grossi



Nilson Pinto
Robério Araújo (PL)
Walter Pinheiro
1 vaga

PPB

Fernando Ferro
Nelson Pellegrino

Paulo Delgado
1 vaga

Inaldo Leitão
Léo Alcântara
Nelson Otoch
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Bonifácio de Andrada
João Almeida

Luiz Piauhylino
Nicias Ribeiro

Odllio Balbinotti
Ricardo Rique
Wilson Santos

Joao Leao
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Assad Júnior (PL)
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)

PTB
Iris Simões
Ricardo Izar
Silas Câmara

Bloco (PDT, PPS)

Eni Voltolini
Gerson Peres

Marcus Vicente
Pastor Amarildo

Roberto Balestra

José Carlos Martinez
Josué Bengtson
Romeu Queiroz

Cezar Schinner
Coriolano Sales
Df. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Igor Avelino
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

PMDB

Freire Júnior
Nair Xavier Lobo

Rita Camata
Themlstocles Sampaio

5 vagas

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Dr. Hélio
Nelson Proença

Bispo Wanderval
João Caldas
Valdeci Paiva

Olimpio Pires
2 vagas

Bispo Rodrigues
Marcos de Jesus

Philemon Rodrigues (licenciado)

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim
Nelson Pellegrino

PT

Ben-Hur Ferreira
Dr. Rosinha

Gilmar Machado
Jair Meneguelli

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

João Colaço (PSDB)
Luiza Erundina
Pedro Canedo (PSDB)

PST

Df. Evilásio
Oscar Andrade (PL)

Raimundo Santos (PL)

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico

Luisinho
Ricardo Fiuza

Wagner Salustiano

Magno Malta (PL) Aroldo Cedraz (PFL) PTB

Secretária: Maria Ivone do Esplrito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908 Fax: 318-2143

Murilo Domingos
Nelson Trad
Raimundo Santos (PL)

Edir Oliveira
Luiz Antonio Fleury

1 vaga

Fernando Coruja
Ricardo Ferraço

1 vaga

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Mário Assad Júnior

Bispo Rodrigues
Luciano Bivar
Oliveira Filho

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
José Roberto Batochio
Regis Cavalcante

Suplentes

PFL

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: Ney Lopes (PFL)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente: Igor Avelino (PMDB)
3° Vice-Presidente: Léo Alcântara (PSDB)

Titulares

Aldir Cabral
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilinar Rocha

Átila Lins
Corauci Sobrinho

Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Moreira Ferreira
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian (PPB)
Sarney Filho

Vic Pires Franco

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Arantes
Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida

PST

Djalma Paes
Gonzaga Patriota

Wanderley Martins

Asdrúbal Bentes (PMDB) Almeida de Jesus (PL)

Aloysio Nunes Ferreira
André Benassi

PSDB

Anivaldo Vale
Átila Lira

Secretária: Rejane Salete Marques
Local: Anexo 11, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318-6922 a 318-6925 Fax: 318-2144



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Pinheiro Landim (PMOB)
1° Vice-Presidente: José Borba (PMOB)
2° Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)

Titulares

PFL

Suplentes

Presidente: Rubens Furlan (PPS)
1° Vice-Presidente: João Sampaio (POT)
2° Vice-Presidente: Sérgio Novais (PSB)
3° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)

Titulares

PFL

Suplentes

Eduardo Paes
José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Salatiel Carvalho (PMOB)
Sarney Filho (Licenciado)

PSDB

Glycon Terra Pinto (PMDB)
Luiz Ribeiro
Mendes Thame
Raimundo Gomes de Matos
Ricarte de Freitas

PMOB

Jaime Fernandes
Laura Carneiro

Luis Barbosa
Paes Landim
Paulo Gouvêa

João Colaço
Nelson Otoch

Ricardo Izar (PTB)
Xico Graziano

Moacir Michelillo (PMDS)

Aroldo Cedraz
Ayrton Xêrez
João Sampaio (PDT)
Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Armando Abílio
Domiciano Cabral
Inácio Arruda (PCdoB)
2 vagas

Cleuber Carneiro
Leodegar Tiscoski (PPB)

Paulo Octávio
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

PSOB

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

B.Sá
Lúcia Vânia

Maria Abadia

Ana Catarina
José Borba
Luiz Billencourt
Pinheiro Landim

Arlindo Chinaglia
Fernando Gabeira
Luiz Alberto

Celso Russomanno
Luisinho
Wagner Salustiano

Aníbal Gomes (PMDB)
Badu Picanço (PL)

José Priante
Max Rosenmann Euler Morais

Silas Brasileiro Gustavo Fruet
1 vaga Wilson Cignachi

lé fndio

PT

Jaques Wagner
Luciano lica Ary José Vanazzi

Tilden Santiago Maria do Carmo Lara
Padre Roque

PPB

José Janene
Paulo José Gouvêa (PL) Eliseu Moura

Pedro Pedrossian Simão Sessim

PTB

Ouilio Pisaneschi Edir Oliveira
Iris Simões Iberê Ferreira

Bloco (POT, PPS)

PMOB

José Chaves
Marcelo Teixeira

Moacir Michelello
1 vaga

PT

Iara Bernardi
Nilmário Miranda

Pedro Eugênio

PPB

João Leão
Mário Negromonte

PTB

Ary Kara
Luiz Dantas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bitlar

Almeida de Jesus

Paulo Ballazar

Ollmpio Pires

Bloco PL, PSL

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSB, PCdoB)

Inácio Arruda

Rubens Furlan

Ojalma Paes (PSB)

Sérgio Novais
Socorro Gomes

Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Remi Trinta

Bloco (PSB, PCdoB)

Beto Albuquerque
Or. Evilásio

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-707217073 Fax: 318-2147



COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente Orlando Fantazzini (PT)
1° Vice-Presidente Padre Roque (PT)
2° Vice Presidente: Eduardo Barbosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Paulo José Gouvêa (PL)

Titulares

PFl

Suplentes

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Corauci Sobrinho (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
2° Vice-Presidente: Jülio Redecker (PPB)
30 Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)

Titulares Suplentes

Jaime Martins
João Ribeiro
José Rocha
Marcondes Gadelha
Reginaldo Germano

PSDB

Eber Silva (PST)
Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
1 vaga

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Paulo Octávio
Rubem Medina

PFL

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Gerson Gabrielli
Luciano Castro

Antonio Feijão
Danilo de Castro
Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Nilo Coelho

Freire Júnior
Olavo Calheiros
Rita Camata
Roland Lavigne

Babá
Orlando Fantazzini
Padre Roque

Flávio Arns (PT)
José Linhares

Arnaldo Faria de Sá
Nelson Trad

Regis Cavalcante
1 vaga

Ariosto Holanda
Fernando Gabeira (PT)

José Anfbal
Sebastião Madeira

Zulaiê Cobra

PMDB

Elcione Barbalho
Pedro Novais

Tadeu Filippelli
1 vaga

PT

Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino

PPB

Marcos Rolim (PT)
Socorro Gomes (PCdoB)

PTB

De Velasco (PSL)
1 vaga

Btoco (PDT, PPS)

2 vagas

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Maria Abadia
Paulo Kobayashi
1 vagas

Edison Andrino
Fernando Diniz
Jurandil Juarez
Nair Xavier lobo

Virgflio Guimarães
2 vagas

Delfim Netto
Júlio Redecker

Múcio Sá
Zila Bezerra

Emerson Kapaz
Enio Bacci

PSDB

Affonso Camargo
Léo Alcilntara

Marisa Serrano
Mendes Thame

Veda Crusius

PMDB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Divaldo Suruagy (PST)
Germano Rigotto

PT

Carlito Merss
Jorge Bittar

Ricardo Berzoini

PPB

Augusto Nardes
João Pizzolatti

PTB

lidia Quinan (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Bloco (PDT, PPS)

João Sampaio
Nelson Proença

Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Valdeci Paiva
Bloco (PL, PSL)

Ricardo Fiuza (PPB) Badu Picanço

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Paulo Baltazar Ricardo Ferraço (PPS) Eduardo Campos

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Esther Grossi (PT)
1° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
ZO Vice-Presidente: Marisa Serrano (PSOB)
3° Vice-Presidente: Gastão Vieira (PMOB)

Titulares

PFL

Suplentes

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Benito Gama (PMDB)
1° Vice-Presidente: Maria Lúcia (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Jorge Khoury (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa
Marisa Serrano

Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Paulo Lima
1 vaga

Esther Grossi
Flávio Arns
Iara Bernardi

Dino Fernandes
Osvaldo Biolchi (PMDB)
Pastor Amarildo

Eduardo Seabra
Walfrido Mares Guia

Cesar Bandeira
Costa Ferreira

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Paulo Marinho

PSDB

Alberto Goldman
Lidia Quinan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

PMDB

Milton Monti
Osmar Serraglio

Zé Indio
2 vagas

PT

Avenzoar Arruda
Padre Roque

Professor Luizinho

PPB

Cunha Bueno
Eurico Miranda

Francisco Dornelles

PTB

Fernando Gonçalves
Renildo Leal

João Mendes
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Maria Lúcia (PMDB)
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Roberto Brant

Antonio Cambraia
Antonio Kandir
Cust6dio Mattos
Márcio Fortes
Sebastião Madeira
Sérgio Guerra
1 vaga

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Max Rosenmann
Milton Monti
Pedro Novais

Carlito Merss
José Pimentel
Pedro Eugênio
Ricardo Berzoini

PSDB

PMDB

PT

PPB

Lavoisier Maia
Marcos Cintra

Nice Lobão
Osvaldo Coelho

Rodrigo Maia
2 vagas

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale
Basilio Villani

Luiz Carlos Hauly
Sampaio D6ria

Veda Crusius
1 vaga

João Henrique (Licenciado)
José Lourenço

Michel Temer
4 vagas

Aloizio Mercadante
Henrique Fontana

Milton Temer
1 vaga

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170
Telefones: 318-6900/6905/7011/7012 Fax: 318-2149

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Gilmar Machado (PT)
Tânia Soares (PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Miriam Reid

Eurfpedes Miranda
Ivan Paixão

Luciano Bivar
Medeiros

1 vaga

Chico Sardelli (PFL)
Fetter Junior
2 vagas

Félix Mendonça
José Militão

Fernando Coruja
João Eduardo Dado

PTB

Bloco (PDT, PPS)

Delfim Netto
Hugo Biehl

Odelmo Leão
1 vaga

Iberê Ferreira
Walfrido Mares Guia

Emerson Kapaz
1vaga



Bloco (PL, PSL)

Cornélio Ribeiro José Aleksandro Max Mauro
Eujácio Simões Juquinha

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnaldo Muniz

Sérgio Miranda 2 vagas
1 vaga

PST Marcos de Jesus

Divaldo Suruagy 1 vaga

PTN Df. Evilásio

1 vaga 1 vaga

PTB

Nelson Trad

Bloco (POT, PPS)

Pompeo de Mattos

Bloco (PL, PSL)

Joao Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

PHS
Secretária Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960/6989/6955 Fax: 318-2150

Roberto Argenta

PSOC

Neuton Lima (PFL)

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro
Local Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 161
Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Nela Rodolfo (PMOB)
1° Vice-Presidente: Antônio do Valle (PMOB)
2° Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
3° Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Fernando Zuppo (PSOC)

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
1° Vice-Presidente: Nicias Ribeiro (PSOB)
2° Vice·Presidente: Airton Roveda (PTB)
3° Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Titulares

1 vaga

Suplentes

PSOB

Costa Ferreira
Oeusdeth Pantoja
Rafael Greca
2 vagas

Oanilo de Castro
Expedito Júnior
Manoel Salviano
2 vagas

PSOB

PMOB

Claudio Cajado
Oino Fernandes (PPB)
José Carlos Coutinho

Márcio Malas (PTB)
Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
DI.. Heleno

Léo Alcântara
Sebastião Madeira

1 vaga

PFL

Francisco Garcia
Francistônio Pinto
Gervásio Silva
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antonio Feijao
DI. Helena
Niclas Ribeiro
Paulo Feij6
Salvador Zimbaldi

Eliseu Resende
Gilberto Kassab

Lael Varella
Santos Filhos

1 vaga

Márcio Fortes
Osmânio Pereira

Raimundo Gomes de Matos
Sérgio Barros
Sérgio Guerra

Antônio do Valle
João Magalhães
Nela Rodolfo
1 vaga

Joáo Magno
Wellington Dias
Wigberto Tartuce (PPB)

Luiz Fernando
1 vaga

PT

PPB

Aníbal Gomes
Fernando Oiniz

Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Joao Coser
João Grandao

Virgflio Guimarães

Pedro Henry
1 vaga

PMOB
Carlos Alberto Rosado (PFL)
IIdefonço Cordeiro (PSOB)
Marcos Lima
Vadao Gomes (PPB)

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

PPB

José Janene
Pedro Pedrossian

Edinho Bez
3 vagas

Adáo Prello
Luiz Alberto

Walter Pinheiro

Ricardo Barros
Romel AllIzio



Airton Roveda
Renildo Leal

Airton Dipp
Olimpio Pires

Juquinha

PTB

Antônio Jorge
Carlos Batata (P8DB)

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
1vaga

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Dr. Rosinha
Fioravante
Henrique Fontana
Tarcisio Zirnrnerrnann

PPB

Ahnerinda de Carvalho
Dr. Bendito Dias
Jofran Frejat
José Linhares

PTB

Luci Choinacki
Maria do Carmo Lara

Paulo Paim
Teima de Souza

Roberto Brant (PFL)
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Alceste Almeida (PL)

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946

Jandira Feghali

Fax: 318-2137

Arnaldo Faria de Sá
Luiz Dantas
Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)

Bloco (POT, PPS)

Ivan Paixão
Serafirn Venzon
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Eduardo Seabra
Osvaldo Sobrinho

1 vaga

Alceu Collares
Dr. Hélio

João Eduardo Dado

Presidente: Rommel Feijó (PFL)
1° Vice-Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
2° Vice-Presidente: José Linhares (PPB)

3° Vice-Presidente: Ivan Paixão (PPS)
Titulares

PFL

Suplentes

Eber Silva (PST)
Remi Trinta
1 vaga

Ezidio Pinheiro
Jandira Feghali

Miriam Reid (PSB)
Robério Araújo

Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz
Alcione Athayde

Secretária: Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo 11, Pavirnento Superior, Ala A, Sala 155
Telefone: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: José Múcio Monteiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Cleuber Carneiro
Lalre Rosado (PMDB)
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Ursicino Queiroz
2 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Rommel Feijó
Vicente Caropreso

Damião Feliciano
Darcfsio Perondí
Jorge Alberto
Lamartíne Posella
Osmar Terra
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin

Celcita Pinheiro
Francisco Rodrigues

José Mendonça Bezerra
Ronaldo Caiado

Wilson Braga
Yvonilton Gonçalves

2 vagas

PSDB

Armando Abilio
Jovair Arantes
Maria Abadia

Pedro Canedo
Raimundo Gomes de Matos

Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa

Sebastão Madeira

PMDB

Elcione Barbalho
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Waldernir Moka

4 vagas

PT

Arlindo Chinaglia

Antônio Carlos Konder Reis
Gerson Gabrielli
Luciano Castro
Rodrigo Maia
Wilson Braga

José Múcio Monteiro
Jovair Arantes
Paulo Pairn (PT)
Ricardo Rique
1 vaga

Freire Júnior
Herculano Anghinetti (PPB)

PFL

PSDB

PMDB

Arnaldo Faria de Sá (PTS)
Deusdeth Pantoja

Eduardo Paes
João RIbeiro

Pauderney Avelino

Bonifácio de Andrada
Expedito Júnior

Narcio Rodrigues
2 vagas

Coriolano Sales
Edinho Bez



Secretária Anamélia Ribeiro Correia de AraLljo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones 318-6987/6990/7004/7007 Fax: 318-2152

Ricardo Barros (PPB)
2 vagas

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Professor Luizinho

João Tota
Pedro Henry
1 vaga

Fernando Gonçalves
Luiz Antonio Fleury

Vivaldo Barbosa
1 vaga

Medeiros
Pedro Celso (PT)

Vanessa Grazziotin

Laire Rosado
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

PT

Carlos Santana
Fioravante

João Magno

PPB

Jair Bolsonaro
2 vagas

PTB

José Carlos Elias
Nelson Marquezelli

Bloco (POT, PPS)

Eurlpedes Miranda
Rubens Bueno

Bloco (PL, PSL)

Robério AraúJo
Tênia Soares (PCdoB)

Bloco (PSB,PCdoB)

Evandro Milhomen

PMOB

Albérico Filho
Gesivaldo Isaias
José Chaves
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Osvaldo Reis
Pedro Chaves

PT

Ben-Hur Ferreira
Carlos Santana
João Coser
Orlando Fantazzini
Teima de Souza

PPB

Leodegal Tistoski
Mário Negromonte
Zé Gomes da Rocha (PMOB)
1 vagas

PTB

Ouilio Pisaneschi
Márcio Matos
Romeu Queiroz

Bloco (POT, PPS)

3 vagas

Bloco (PL, PSL)

Gustavo Fruet
Hermes Parcianello

Marcelo Castro
Marcos Lima
Osmar Terra

Tadeu Filippelli
2 vagas

Ary José Vanazzi
Babá

Luiz Sérgio
Nilson Mourão

Pedro Celso

Almir Sá
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Carlos Dunga
José Militão

Silas Cêmara

Giovanni Queiroz
João Sampaio

1 vaga

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Oscar Andrade
Philemon Rodrigues (Licenciado)

Comélio Ribeiro
Oliveira Filho

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 175
Telefones 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente Ouilio Pisaneschi (PTB)
1° Vice-Presidente: Márcio Matos (PTB)
2° Vice-Presidente Osvaldo Reis (PMOB)
3° Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

Bloco (pSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
Norberto Teixeira (PMOB)

Pedro Valadares
1 vaga

COMISSÃO DA AMAZÓNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Aracely de Paula
Ary Kara (PTB)
Eliseu Resende
João Ribeiro
Lael Varella
Neuton Lima
Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

Antônio Carlos Konder Reis
Ayrton Xerêz

lédio Rosa
João Mendes

Luiz Moreira
Mussa Oemes

Paulo Braga
Rubem Medina

PSOB

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
2° Vice-Presidente: José Aleksandro (PSL)
3° Vice-Presidente DI. Benedito Dias (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Basilio Villani
Beto Albuquerque (PSB)
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Genésio Bernardino (PMOB)
Roberto Rocha
1 vaga

Alex Canziani
Antonio Cambraia
IIdefonço Cordeiro
Iris Simões (PTB)
Narclo Rodrigues

Paulo Feijó
Vittorio Medioli

1 vaga

Átila Lins
FranCISco Garcia
Luciano Castro
Salomão Cruz
Sor.orro Gomes (PCdoB)

Mário de Oliveira (PST)
SérgiO Barcellos
Vic Pires Franco

2 vagas



Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

José AJeksandro

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Agnaldo Muniz
Giovani Queiroz

Raimundo Santos

Cunha Bueno
Francisco Dornelles
José Teles (PSOB)
Marcus Vicente
Vitlorio Medioli (PSOB)

PPB

Celso Russomanno
Eraldo Tinoco (PFL)

Herculano Anghinelti
Júlio Redecker

Lufs Carlos Heinze

Fax: 318-2145

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Robério Araújo (PL)

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

José Carlos Martinez
Osvaldo Sobrinho
Sérgio Reis

PTB

Murilo Domingos
Vilmar Rocha (PFL)

1 vaga

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
1° Vice-Presidente: Neiva Moreira (POT)
2° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PSOB)
3° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMOB)

TitfJlares

PFL

Suplentes

Jair Bolsonaro (PPB)
Neiva Moreira
Rubens Bueno

De Velasco
Haroldo Lima (PCdoB)
Jaques Wagner (PT)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

Airton Cascavel
Airton Oipp

1 vaga

Alceste Almeida
Cabo Júlio (PST)

Magno Malta

Secretário: Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2151

AtiJa Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz Nonõ
Mário de Oliveira (PST)
Werner Wanderer

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Luciano Pizzalto

Ney Lopes
Robson Tuma

Aldo Rebelo
Eduardo Campos
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso
Givaldo Carimbão

Tânia Soares



Secretária Cláudia Braga T. de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Salas 121/122
Telefones: 318~7958/318~7959 Fax: 318~2889

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 162~C

Telefone: 318~8615 Fax: 318-2179



COMISSOES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

AntOnio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Geraldo Magela

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

Autor: Senado Federal

PHS

Uncoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Pompeo de Mattos (POT)

Proposição: PEC nO 53/99

Antônio Kandir
Oanilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann (PMOB)
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Yeda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Raimundo Santos (PL)
Rubem Medina
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMOB

Bloco (PSOB, PTB)

Robério Araújo

PT

Presidente: Max Rosenmann (PMOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

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 CAPUT DO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(SISTEMA FINANCEIRO)

Airton Oipp
Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Oiniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Urna
Pedro Novais

Aloisio Mercadante

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcflntara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Oeusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Sérgio Barcellos

3 vagas

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

AntOnio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27,28,29,44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC nO 3/99 Autores: Paulo Octávio e Outros
Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSOB)

Titulares

Augusto Franco
Or. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Uno Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

PMOB

Coriolano Sales 6 vagas
Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis
Zé Indio
1 vaga

PT

Geraldo Magela Arlindo Chinaglia
João Paulo Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara Padre Roque
Professor Luizinho 1 vaga

PPB

Gerson Peres Enivaldo Ribeiro
José Janene Romel Anizio
1 vaga Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 2 vagas
1 vaga



Ricardo Berz.oini
1 vaga

João Coser
José Pimentel

PPB

Laire Rosado
Luiz Biltencourt
1 vaga

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio (PT)
1 vaga

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

Wellington Dias (PT)

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro (PSDB)
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

PFL

PT

PPB

César Bandeira
Francisco Coelho

Gerson Gabrielli
José Thomaz Nonô

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

1 vaga

Jorge Bittar
3 vagas

Robelto 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

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

TRANSIT6RIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

PPS

Serafim Venzon

Sérgio Novais

Almeida de Jesus

Proposição: PEC n" 76199 Autores: Ubiratan Aguiar
e Outros Agnaldo Muniz João Hermann Neto

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior ~ Sala 165·B
Telefone: 3188790 Fax: 318·2140

Presidente Romrnel FeiJó (PSDB)
1° Vice·Presidente Luciano Castro (PFL)
2" Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice· Presidente: Salomão Cruz (PFL
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Clementino Coelho (PPS)

PV

Pedro Eugênio (PPS)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
M<lnoel Salviano
Maria Abadia
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
JU4uinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

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"
Bloco (PMDB, PST, PTN)

Ana Catarina Pedro Chaves
Anfbal Gomes 6 vagas
Armando Monteiro
Damião Feliciano

Proposição: PLP n" 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice·Presidenle: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice·Presidente:
3" Vice·Presidente: Salomão Cruz. (PFL)



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

Bloco (PSDB, PTB)
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,

Anivaldo Vale Carlos Dunga QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,
Antônio Jorge Chiquinho Feitosa

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"Carlos Batata Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Luiz Piauhylino (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)
Sérgio Barros Saulo Pedrosa
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado) Sérgio Reis Proposição: PEC nO 222/00 Autores: Juquinha e Outros
Xico Graziano 2 vagas Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Zila Bezerra 1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)

Bloco (PFL, PST)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Abelardo Lupion Celcita Pinheiro Titulares Suplentes
Francisco Coelho Luis Barbosa
Jaime Fernandes Reginaldo Germano Bloco (PSDB, PTB)Paulo Braga Sérgio Barcellos
Ronaldo Caiado 2 vagas Antônio Jorge Jovair Arantes
1 vaga Juquinha Saulo Coelho

Luiz Carlos Hauly Sérgio Carvalho

PMDB Luiz Piauhylino 5 vagas
Luiz Ribeiro

Confúcio Moura 6 vagas Márcio Matos
João Colaço (PSDB) Paulo Feijó
Moacir Micheletto Sérgio Barros
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)Zé Indio
Cleuber Carneiro Costa Ferreira

PT Gervásio Silva Expedito Júnior
Gilberto Kassab Neuton Lima

Adão Pretto 3 vagas Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
João Grandão Santos Filho Pedro Bittencourt
Padre Roque Werner Wanderer Pedro Irujo

PMDB
PPB

Anlbal Gomes Norberto Teixeira
Dilceu Sperafico Eliseu Moura Damião Feliciano 5 vagas
Salomão Cruz (PFL) João Tota Edison Andrino
Vadão Gomes 1 vaga Marcelo Teixeira

Osmar Serraglio
Roland Lavigne

Bloco (PSB, PCdoB)

PT
Agnelo Queiroz 2 vagas
Ezldio Pinheiro Fernando Ferro Henrique Fontana

Luciano Zica Jorge Bittar
Padre Roque Luiz Sérgio

Bloco (PDT, PPS)

PPB
Agnaldo Muniz Márcio Biliar
Airton Dipp 1 vaga Dilceu Sperafico Hugo Biehl

Eni Vollolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Bispo Rodrigues
Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota

PHS
Tânia Soares 1 vaga

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Bloco (PDT, PPS)

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B Airton Dipp João Sampaio
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140 João Herrmann Neto 1 vaga



Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

João Grandão
Wellington Dias

José Pimentel
Manoel Vitório

PTN
PPB

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

José de Abreu 1 vaga
Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Bloco (PDT, PPS)

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E 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 na 254/00 Autores: Senado Federal e
Outros

Suplentes

Antonio Feijão
Itamar Serpa

Josué Bengtson
Nicias Ribeiro

Osmânio Pereira
Renildo Leal

2 vagas

Autor: Poder Executivo

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões Marcos de Jesus

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
289, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O ART. 79

AO ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÓNIA AOS

QUADROS DA UNIÃO"

Bloco (PSB, PCdoB)

PHS

Badu Picanço (PL)
Eduardo Seabra
Fxpedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha (PL)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Presidente'. Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Proposição: PEC nO 289/00

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira 1 vaga

Pauderney Avelino (PFL) 1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local. Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Gonzaga Patriota 2 vagas
Sérgio Novais

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro
Paes Landim
Vilrnar Rocha

1 vaga

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
1 vaga

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Geovan Freitas
Marcelo Castro
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra
1 vaga

Darci Coelho
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga
1 vaga

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

Bloco (PR, PST)

Avenzoar Arruda

PT

Fernando Ferro
Darci Coelho
Francisco Rodrigues

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro



IIdefonça Cordeiro (PSDB)
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Francisco Garcia
João Ribeiro

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

PMDB

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

6 vagas

António Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

PT

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PPB

3 vagas
Laire Rosado
5 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

6 vagas

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Roberto Balestra
2 vagas

2 vagas

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga

PT

Bloco (PDT, PPS)

Agnaldo Muniz
Euripedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Oscar Andrade

PTN

José de Abreu

Airton Cascavel
Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

João Sampaio

PPB

PDT

Agnelo Queiroz (PCdoB)
3 vagas

Herculano Anghinelli
Hugo Biehl

1 vaga

Olimpio Pires

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO

2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues José Aleksandro

PPS

Agnaldo Muniz 1 vaga

Proposição: PEC n° 308-N96 Autores Jandira Feghali
e Outros PHS

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)

Djalma Paes

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Bloco (PL, PSL)

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Marcos Cintra (PFL)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I PPS

DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO Agnaldo Muniz

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE NOMEAÇÃO
DE MINISTRO DO TCU) PHS

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Proposição: PEC nO 281100 Autor: Senado Federal Ibrahim Abi-Ackel (PPB) 1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente:
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Secretário Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Suplentes

Aldir Cabral
Darci Coelho
Euler Ribeiro
LuIs Barbosa

Pedro Fernandes
1 vaga

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Sérgio Barros

Zila Bezerra
1 vaga

Autor: Poder Executivo

Bloco (pSDB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N° 407, DE 2001, QUE" ACRESCENTA ART. 84

AO ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
20 Vice-Presidente: Dl. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Titulares

Proposição: PEC n° 407/01

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Átila Lira
Danilo de Castro
Edir Olrveira
Félix Mendonça
Mendes Thame
Saulo Pedrosa
1 vaga

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Suplentes

João Paulo
3 vagas

Cezar Scllirrner
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Calneiro
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

1 vaga

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampaio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
3 vagas

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inalelo Leitão
Joao Castelo
José Carlos Martinez
llkia Vânia
Maria Abadia
Roberto Jefferson

PFL

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

PT

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilrnar Rocha
1 vaga

PMDB
PPB

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

PDT

Dl. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique (Licenciado)
Milton Monti
Pedro Novais

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

José Roberto Batochio Fernando Coruja PT

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida 1 vaga

Dl. Rosinha
Pedro Eugênio
1 vaga

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga



PPB José Priante
Jurandil Juarez

Almir Sá Fetter Júnior Pedro Chaves
Delfim Netto 2 vagas Pedro Novais
Enivaldo Ribeiro Renato Vianna

Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso 2 vagas Adão Preito
Sérgio Miranda Babá

Marcos Afonso
Bloco (POT, PPS) Nilson Mourão

José Roberto Batochio Neiva Moreira
1 vaga 1 vaga

Gerson Peres
Bloco (PL, PSL) João Tota

Eujácio Simões
Luiz Fernando

Lincoln Portela

PHS

Roberto Argenta 1 vaga Silas Câmara
Zila Bezerra

PT

4 vagas

PPB

Almir Sá
Or. Benedito Dias

1 vaga

PTB

Eduardo Seabra
1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo" - Pavimento superior - Sala 165-8
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Bloco (POT, PPS)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 412/2001, DO
SENHOR JEFFERSON PÉRES, QUE "ALTERA O

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZINDO

ARTIGOS PARA INSTITUIR
O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

DA AMAZÓNIA OCIDENTAL".

Proposição: PEC 0412/01 Autor: Senado Federal

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurlpedes Miranda Giovanni Queiroz

Bloco (PL, PSL)

Alceste Almeida Oscar Andrade
Robério Araújo Raimundo Santos

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PFL

Presidente: Luiz Fernando (PPB)
1° Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSOB)
20 Vice~Presidente: Nilson Mourão (PT)
3D Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMOB)
Relator: Átila Lins (PFL)

Titulares Secretária: Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM

PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N° 610-A, DE 1998, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR

José Melo (PFL)

PHS

Sebastião Madeira (PSOB)

Suplentes

Celcita Pinheiro
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

1 vaga

PSOB

Átila Lins
Francisco Garcia
Luciano Castro
Luis Barbosa
Pauderney Avelino
Salomão Cruz

Suplentes

Antonio Feijão
Arthur Virgflio
Fátima Pelaes
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zenaldo Coutinho

Confúcio Moura
PMOB

Anivaldo Vale
Expedito Júnior

Nicias Ribeiro
3 vagas

6 vagas

Proposição: PEC nO 610/98 Autores: Senado Federal e Outros

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3D Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares



Bloco (PSOB, PTB) N° 618, DE 1998, QUE "ACRESCE INCISO AO
ART. 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(INCLUI ENTRE OS BENS DA
UNIÃO O PATRIMONIO GENÉTICO)

Autor: Poder Executivo

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Suplentes

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcãntara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelello

5 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PEC n° 618/98

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Oilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarle de Freitas (PSOB)

Titulares

Glycon Terra Pinto
Luiz Billencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

B.Sá
Fernando Gonçalves
Max Mauro
Odllio Balbinolti
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Cesar Bandeira
José Canos Aleluia

Robson Tuma
Sérgio Barcellos

Vilrnar Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

PT

Bloco (PFL, PST)

PMOB

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Maltos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho
1 vaga

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

Fernando Ferro
João Paulo
José Genoino

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB PFL

Gerson Peres
Ibrahirn Abi-Ackel
Romel Anizio

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Aldo Rebelo
1 vaga

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Gervásio Silva
José Mendonça Bezerra

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

Bloco (POT, PPS) PT

José Roberto Batochio
Ricardo Ferraço

Regis Cavalcante
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Adão Prello
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Bispo Rodrigues Welinton Fagundes (Licenciado) PPB

Fernando Coruja (POT)

PHS

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafico
Hugo Biehl

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

1 vaga

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

Pompeo de Maltos Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)



Socorro Gomes

Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

PPB

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgilio Guimarães

1 vaga

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Fernando Gabeira (PT)

1 vaga

Fax: 318-2140

Fetter Júnior
João Pizzolatli
Romel Anizio
Sampaio Oória (PSOB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

PTB

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Ronaldo Vasconcellos

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"
(REFORMA TRIBUTÁRIA)

Proposição: PEC nO 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMOB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Oemes (PFL)

Titulares Suplentes

Eurlpedes Miranda
1 vaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Sérgio Miranda

Suplentes

Eliseu Resende
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Moreira Ferreira
Mussa Oemes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Ronaldo Caiado

PFL

PMOB

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Oeusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino

Pedro Pedrossian (PPB)
Wilson Braga

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZONICA

Proposição: RCP nO 2/99 Autores: Sérgio Carvalho e Outros

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: A/ceste Almeida (PMOB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSOB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Edinho Bez
Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
3 vagas

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Antonio Kandir
José Militão (PTB)
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Marcio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço (PPS)

PSOB

PT

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani
/na/do Leitão

Manoel Salviano
1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrúbal Bentes

PFL
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

PT

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos



Babá
Nilson Mourão

2 vagas Iara Bernardi
Ricardo Berzoini

José Pimentel
Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá
Luiz Fernando

João Tota
Salomão Cruz

Celso Russomanno
Cunha Bueno

Wagner Salustiano
1 vaga

PDT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda 1 vaga Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB) Bloco (PDT, PPS)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin João Eduardo Dado João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksalldro Bispo Wanderval De Velasco

Suplentes PFL

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR O DESTINO DADO

AOS RECURSOS ANGARIADOS COM O
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUiÇÃO SOBRE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF

PTN

Suplentes

1 vaga

Fax: 318~2182

Autor. Pompeo de Mattos

Secretário: Francisco de Assis Dilliz
Local: Anexo 11, sala 151~B

Telefone 318-8436

José de Abreu

Proposição: RCP BIOO

Presidente: Átila Lira (PSDB)
1: Vlce~Presidente:Antônio do Valle (PMDB)
2 Vlce~Presldellte: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice~Presidellte: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

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 n° 5/99 Autores: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Presidente Luiz Antonio Fleury (PTB)
1: Vice Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2 Vlce~Presldente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice~Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares

PHS

Renildo Leal (PTB) Francisco Rodrigues (PFL)

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local Serviço de CPI, Anexo 11 - Sala 151~B

Telefone 318~7067 1318~7055

Pdulo Magalhães

Bloco (PSDB, PTS)
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Basilio Villani Alex Canziani
Júlio Semeghinl Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury 2 vagas Átila Lira
Veda Crusius Sampaio Dória

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli Neuton Lima
Corauci Sobrinho 2 vagas Antônio do Valle
Robson Tuma Edínho Bez

José Lourenço

PMDB

Larnartine Posella 3 vagas
Marcelo Barbieri Angela Guadagllin
Roland Lavigne Henrique Fontana

PT

Carlos Alberto Rosado
lédjo Rosa

1 vaga

PSDB

José Múcio Monteiro
Luiz Carlos Hauly

1 vaga

PMDB

Pedro Novais
2 vagas

PT

Wellingtoll Dias
1 vaga

PPB



José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

2 vagas Jairo Carneiro Yvonilton Gonçalves

PMDB
PTB

Márcio Matos Max Mauro
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
2 vagas

4 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Pompeo de Mattos 1 vaga PT

Bloco (PL, PSL)

*Eujácio Simões Cornélio Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Marcos Afonso

Babá
1 vaga

PPB
Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

PHS

Dr. Evilásio
João Tota
Luiz Fernando

Evandro Milhomen

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Socorro Gomes

Augusto Nardes (PPB)

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Anexo 11 - Sala 151-B
Telefone: 318-7064

Roberto Argenta

Fax: 318-2182

Márcio Bitlar
Bloco (PDT, PPS)

Neiva Moreira

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "APURAR AS ATIVIDADES,

RELAÇOES 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 AMAZONIA

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Autores: Deputado Arlindo
Chinaglia e Outros

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

Aldir Cabral
José Rocha

Neuton Lima
Reginaldo Germano

Vic Pires Franco
3 vagas

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernando Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra
1 vaga

PMDB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

PHS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO ESTUDO
DAS REFORMAS POLíTICAS

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice·Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Rornel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengtson
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Suplentes

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Armando Abflio
Badu Picanço (PL)

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Zila Bezerra

Proposição: RCP n° 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

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zena/do Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab



Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

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)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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 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

Bloco (PL, PSL)

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário Valdivino Tolentino Filho
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Titulares Suplentes

PFL

Arolde de Oliveira José Mendonça BeLerr<~

Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Pizzatlo
Joel de Hollanda Pedro Pedrossian
Sanlos Filho Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado) Maria Elvira
Jorge Pinheiro 5 vagas
Luiz Bitlencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale Alberto Goldman
Domiciano Cabral Fernando Gabeira (PV)
Luiz Piauhylino Marisa Serrano
Marcio Rodrigues Zenaldo Coutinho
Saulo Coelho 2 vagas
Vitlorio Medioli

PT

Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PIB

José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

PDT

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Gastão Vieira
Laire Rosado

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genorno
Virgrlio Guimarães

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Régis Cavalcante (PPS)

Autores: Laprovita Vieira
e Outros

PHS

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

PPB

PT

Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustíano
1 vaga

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

Roberto Argenta

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

João Sampaio
Márcio Bitlar

Proposição: PEC n° 203/95



REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pedro Valadares Djalma Paes

Proposição: Autor: Presidente Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

De Velasco Uncoln Portela

PFL

Titulares 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"

PFL

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
José Carlos Fonseca Jr.

Mauro Fecury
Raimundo Santos (PL)

Vilmar Rocha

PMDB

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
Wílson Braga

Proposição: PLP nO 9/99

Suplentes

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 Hau/y

PSDB

PMDB

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Paes Landim
1 vaga

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Zulaiê Cobra
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

GUmar Machado
José Genolno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Gustavo Fruet
Mílton Montí
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

4 vagas

PPB

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Herculano Anghinetti
José Unhares

Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

PTB

3 vagas

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann (PMDB)
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

PSDB

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia

Paulo Mourão
3 vagas

PT

José Roberto Batochio

PDT

Fernando Coruja

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Angela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (PTB)
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB



Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano
1 vaga

PTB

Pastor Amarildo
Robério Araújo (PL)

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Antonio Cambraia
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 Chico da Princesa (PSDB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

Geraldo Magela
João Coser

PDT Ricardo Berzollli
Wellington Dias

PT

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Alceu Collares Dr. Hélio

Djalma Paes

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

PPB

Delfim Nelto
Herculano Anghinelti

Márcio Reinaldo Moreira

Marcos de Jesus Remi Trinta
PTB

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7060

Eduardo Paes (PFL) (Licenciado)
Rodrigo Maia (PFL)

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,
RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONFORME
PREVISTO NO

ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição PEC n° 277/00 Autor: Poder Executivo

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basílio Villani (PSOB)

Bloco (pL, PST, PMN, PSD, PSL)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos

Pompeo de Maltos

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

Eujácio Simões

Djalma Paes

Enio Bacci

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
Luciano Pizzalto

Paes Landim
Robson Tuma

1 vaga

PFL

Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Marcondes Gadelha
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

Presidente Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edlllar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

PMOB Titulares Suplentes

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSOB

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Freire Júnior
Milton Monti

1 vaga

Badu Picanço
Basílio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes

Bloco (pSOB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro



Roberto Jefferson
Vitlório Medioli

Bloco (PFL, PST)

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Marcus Vicente (PPB)
Relator: Lidia Quinan (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Haroldo Uma
Miriam Reid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

PMDB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

Fernando Ferro
2 vagas

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

Sérgio Miranda
1 vaga

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Eujácio Simões

Alexandre Santos
Lidia Quinan
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Márcio Matos
Marisa Serrano
Rafael Guerra
1 vaga

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro
Joel de Hollanda
Nice Lobão
Paes Landim
1 vaga

Dr. Antonio Cruz
Gastão Vieira
João Matos
Jonival Lucas Junior
Osvaldo Biolchi
Themlstocles Sampaio

Gilmar Machado
Iara Bernardi
1 vaga

Oino Fernandes
José Unhares
Marcus Vicente

Bloco (PFL, PST)

PMOB

PT

PPB

Átila Lins (PFL)
Bonifácio de Andrada
José Carlos Martinez

5 vagas

Arolde de Oliveira
Jaime Fernandes

Lael Varella
Lavoisier Maia

Roberto Pessoa
1 vaga

Osmar Serraglio
Paulo Lima

4 vagas

Esther Grossi
Padre Roque

1 vaga

Luisinho
2 vagas

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joel de Hollanda (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 306-A, DE 2000, QUE "ACRESCENTA O

PARÁGRAFO TERCEIRO AO ARTIGO 215 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INSTITUINDO O

PLANO NACIONAL DE CULTURA"
Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: (Oxx61) 318-8790 Fax: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Fernando Gabeira

Proposição: PEC nO 306/00

PV

1 vaga

Autores: Gilmar Machado
e Outros

Eduardo Campos
Jandira Feghali

João Sampaio
1 vaga

Oliveira Filho

José de Abreu

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

PTN

2 vagas

2 vagas

De Velasco

1 vaga



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"

Autor: Senado Federal

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
"A ESTUDAR AS PROPOSTAS EXISTENTES E

APRESENTAR PROJETOS LEGISLATIVOS QUE
AMENIZEM OS EFEITOS DA TRIBUTAÇÃO

CUMULATIVA SOBRE A ECONOMIA NACIONAL,
USANDO COMO COMPENSAÇÃO A

TRIBUTAÇÃO DE IMPORTAÇÃO"

Djalma Paes

Ronaldo Vasconcellos (8. ParI.)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

José Antonio Almeida

Bispo Wanderval

Suplentes

Proposição: PEC nO 374/96

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

PFL

Autores: Delfim Netto
e Outros

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Corauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Marcondes Gadelha
Nice Lobão

Robson Tuma
2 vagas

Proposição:

Presidente: Delfim Netto (PPB)
1° Vice·Presidente: Armando Monteiro (PMDB)
2° Vice·Presidente: Carlito Merss (PT)
3° Vice·Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFLAlbérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

4 vagas

Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

4 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

4 vagas

Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Rodrigo Maia
Rubem Medina

Adolfo Marinho
Antonio Kandir
Custódio Maltos
Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes
Sampaio Dória

PSDB

Eliseu Resende
Francisco Coelho

Gervásio Silva
Moroni Torgan
Paulo Marinho

1 vaga

Anivaldo Vale
Átila Lins (PFL)

Basilio Villani
Domiciano Cabral

Ricardo Rique
1 vaga

PMDB

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

Armando Monteiro
Edinho Bez
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais
Silas Brasileiro

6 vagas

PT
PTB

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

Aloizio Mercadante
Carlito Merss
José Pimentel
Ricardo Berzoini

Pedro Eugênio
3 vagas

PDT PPB
Enio Bacci Coriolano Sales (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Delfim Netto
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Enivaldo Ribeiro
2 vagas



PTB PDT

Márcio Matos
Nelson Trad

Félix Mendonça
Murilo Domingos

Miriam Reid Dr. Hélio

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado
Ricardo Ferraço

Clementino Coelho
Pompeo de Mattos

Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)
Robério Araújo Philemon Rodrigues

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

Haroldo Lima
1 vaga

Ivan Paixão

PPS

Regis Cavalcante

Proposição: RCP nO 22196 Autores: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
10 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
20 Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
30 Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Felter Junior (PPB) 1 vaga
Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (Oxx61) 318-7058 Fax: (Oxx61) 318-2140

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÀ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO

ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (TRE
FIXARÀ O NÚMERO DE VEREADORES

PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Suplentes

Autores: Nicias Ribeiro
e Outros

PFL

Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
10 Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares

Proposição: PEC nO 89/95

De Velasco
João Caldas

PHS

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PSDB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Moreira Ferreira
Paulo Marinho

Roland Lavigne (PMDB)
2 vagas

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
Norberto Teixeira
Zé Indio

PMDB

Hermes Parcianello
5 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

PT
Arlindo Chinaglia (Licenciado)

Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSDB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann (PMDB)
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas



PT Bloco (PMOB, PST, PTN)
Marcos Afonso 4 vagas
Wellington Dias Coriolano Sales Cezar Sctlirmer

3 vagas Gustavo Fruet 5 vagas
João Matos
Nair Xavier Lobo

PPB 2 vagas
Cunha Bueno Hugo Biehl
João Pizzolalti Romel Anizio

PFL1 vaga 1 vaga
Aracely de Paula Adauto Pereira
Euler Ribeiro Gilberto Kassab

PTB Francist6nio Pinto Pedro Pedrossian (PPB)
Joaquim Francisco Zila Bezerra (PTB)

Max Mauro Renildo Leal Paulo Braga 2 vagas
1 vaga 1 vaga Vic Pires Franco

POT PT

Eber Silva Pompeo de Maltos Avenzoar Arruda 4 vagas
Márcio Matos (PTB)

Bloco (PSB, PCdoB) 2 vagas

Pedro Eugênio (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus Remi Trinta

Pedro Henry
Simão Sessim
1 vaga

Telmo Kirst
2 vagas

PV
PDT

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Fernando Zuppo (PSOC) Eber Silva (PST)

PPS

Rubens Furlan Agnaldo Muniz

PV
Sérgio Novais (PSB) 1 vaga

Bloco (pL, PSL)

Almeida de Jesus Marcos Cintra (PFL)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA O ART. 30 PARA

ACRESCENTAR INCISO CONFERINDO
COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO PARA

DETERMINAR ATRIBUIÇOES
DE VICE-PREFEITO"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMOB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Presidente. José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice Presidente: Or: Benedito Dias (PPB)
Relator Emerson Kapaz (PPS)

Autor: Senado Federal

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPOE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS

Proposição: PL 203/91

Suplentes

Autores: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Oanilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutat1Y Junior
Narcio Rodngues

Saulo Pedrosa
1 vaga

Proposição: PEC nO 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas



Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Iris Simões
Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann (PMOB)
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)
Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Santos Filho

PMOB
Oarcisio Perondi
Glycon Terra Pinto
José Borba
Saraiva Felipe
lé Indio
1 vaga

Suplentes

Armando Abilio
Amon Bezerra

Eduardo Barbosa
Julio Semeghini

Lidia Quinan
Renildo Leal

2 vagas

Cleuber Carneiro
Gervásio Silva

Gilberto Kassab
Jaime Fernandes

José Carlos Aleluia
1 vaga

6 vagas

Presidente: João Castelo (PSOB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMOB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMOB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Suplentes

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes Landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas

PT
Luciano lica
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

DI. Benedito Dias
Eni Voltolini
José Janene

DI. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
Mário Negromonte

PSOB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leitão
João Castelo
Vicente Arruda

PT

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Alexandre Cardoso
1 vaga

DI. Hélio
Emerson Kapaz

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar
1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Fernando Coruja
Pedro Eugênio (PT)

Bloco (PL, PSL)

Iara Bernardi
Marcos Rolirn
2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Edmar Moreira
Wagner Salustiano

Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Celso Russomanno
2 vagas

Ronaldo Vasconcellos

Rubens Furlan (PPS)

PHS

1 vaga

Regis Cavalcante (PPS)

PTB

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves
1 vaga

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-8431 Fax: 318-2140 José Roberto Batochio

POT

Coriolano Sales (PMOB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

# EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI N° 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Proposição: PL nO 634/75 Autor: Poder Executivo Lincoln Portela João Caldas



PPS PDT

Ayrton Xerêz (Licenciado) Airton Cascavel Dr. Hélio Luisinho (PPB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga 1 vaga

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

1.483, DE 1999, QUE "INSTITUI A FATURA
ELETRÓNICA E A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇOES DE COMÉRCIO ELETRÓNICO"

Proposição: PL nO 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

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira (PT)

Valdeci Paiva

Pedro Eugênio (PT)

Marcos Rolim (PT)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB) COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

PFL

Suplentes

Cezar Schirmer
Germano Rigollo

Maria Elvira (Licenciada)
3 vagas

Autores: Eduardo Jorge
e Outros

Cesar Bandeira
Francisco Coelho

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
João Mendes

José Carlos Fonseca Jr.
Sérgio Barcellos

1 vaga

PSDB

PMDB

Benito Gama
Darcisio Perondi
Edison Andrino
Elcione Barbalho
Luiz Billencourt
Rita Camata

Proposição: PEC n° 20/95

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3D Vice-Presidente: Cuntla Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Laura Carneiro
Leur Lornanto (PMDB)
Paes Landim
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

7 vagas

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi

Romeu Queiroz
Zenaldo Coutinho

Francisco Rodrigues
José Carlos Fonseca Jr.

Moroni Torgan
Paulo Marinho
Zezé Perrella

2 vagas

4 vagas

PT

Jorge Biliar
Professor Luizinho
2 vagas

PFL

Arolde de Oliveira
Corauei Sobrinho
Gerson Gabrielli
Luciano Pizzallo
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vic Pires Franco

Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Marcelo Barbieri
Maria Elvira (Licenciada)
Pinheiro Landim
1 vaga

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço (PPS)
Rodrigo Maia (PFL)
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PPB

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Adolfo Marinho
Bonifácio de Andrada
Carlos Mosconi
Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Custódio Mattos
Feu Rosa

João Almeida
Marcio Fortes

Ricardo Ferraço (PPS)
Saulo Pedrosa



Gilmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Osvaldo Coelho
Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Cunha Bueno
Fetter Júnior
Nelson Meurer

PPB
Augusto Nardes

Júlio Redecker
Nelo Rodolfo (PMOB)

PTB

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Fernando Gonçalves
Magno Malta (PL) PT

Neiva Moreira

POT

1 vaga

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgflio Guimarães

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Haroldo Lima Pedro Valadares
Augusto Farias
João Leão
1 vaga

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte

Bispo Wanderval Paulo José Gouvêa Bloco (PSB, PCdoB)

PV
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Djalma Paes
Tânia Soares

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"
Proposição: PEC nO 57/99 Autores: João Leão

e Outros

Bloco (PL, PSL)

João Caldas Eujácio Simões

PHS

1 vaga 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo I - Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Wilson Braga
2 vagas

PFL

Corauci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Suplentes

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado

Francisco Coelho
José Thomaz Nonô

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch



PMOB 1 vaga

PSDB

Chico da Princesa Vicente Caropreso
Chiquinho Feitosa Zulaiê Cobra
Márcio Fortes 1 vaga

PT

Marcos Afonso João Coser
Wellington Dias 1 vaga

PPB

Ary Kara (PTB) Almir Sá
Simão Sessim João Tota

PTB

Ouilio Pisaneschi Márcio Matos

POT

Or. Hélio Fernando Zuppo (PSOC)

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota 1 vaga Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PFL, PST)Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes Abelardo Luplon
Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
José Rocha
Luciano Pizzatio
1 vaga

Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Sitas Brasileiro
1 vaga

João Grandão
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fetler Júnior
Hugo Biehl
Dr. Evitásio

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMDB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PT
Fernando Ferro

Iara Bernardi
Luci Choinacki

1 vaga

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Aldo Arantes
Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Sérgio Novais

Lincoln Portela João Caldas Bloco (POT, PPS)

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone 318·7062/7061 Fax: 318-2140

Emerson Kapal
Pompeo de Mattos

Alceu Collares
Márcio Bitlar

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ANALISAR Bloco (PL, PSL)

E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N° Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

2.905, DE 1997, QUE "IMPOE CONDIÇOES
PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PV

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Fernando Gabeira (PT) Marcos Rolim (PT)

Bloco (PSDB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Cal los Martinez
Odílio Balbinotli

Paulo Mourão
Pedro Canedo

We/inton Fagundes (PL) (Licenciado)

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 (PMOB)

Titulares

Proposição: PL nü 2.905/97

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
2 vagas

Autor. Fernando Gabeira

Suplentes

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, 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 E/OU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL n° 3.198/00 Autor: Paulo Palln

Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Osmar Terra (PMDB)



2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)

Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPOE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns (PT)
João Almeida
Uno Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Nelson Trad

4 vagas

Proposição: PL n° 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonça Cordeiro
Reginaldo Germano
Yvonillon Gonçalves
Zezé Perrella
1 vaga

PMDB

Damião Feliciano
Freire Júnior
Osmar Terra
3 vagas

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Atila Uns
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
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Darclsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira (Licenciada)
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

PFL

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns (PT)

Saulo Pedrosa
3 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

PPB

Almerinda de Carvalho (Licenciada)
José Unhares
Pastor Amarildo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen
Tânia Soares

Bloco (PDT, PPS)

Alceu Collares
Ivan Paixão

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Porteia

PV

Fernando Gabeira (PT)

3 vagas

Agnelo Queiroz
1 vaga

Dr. Hélio
Regis Cavalcante

Marcos de Jesus

1 vaga

Almerinda de Carvalho (PPB)
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Marcos Afonso
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim
Wellington Dias

Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Celso Russomanno
José Unhares

PT

PPB

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior (PSDB)

Lavoisier Maia
LuIs Barbosa

Medeiros (PL)
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Angela Guadagnin
Carlilo Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

3 vagas

Secretária: Maria Terezinha Donali
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Fernando Coruja

PDT

Dr. Hélio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Bloco (PSB, PCdoB)



Djalma Paes Alcione Athayde PT

Dr. I~osinha João Grandão
Bloco (PL, PSL) Jair Meneguelli Luciano Zica

Lincoln Portela Robério Araújo Jaques Wagner 2 vagas
João Paulo

PPS
PPB

1 vaga 1 vaga
Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Salomão Cruz (PFL) Cleonâncio Fonseca

PHS Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga

Roberto Argenta 1 vaga
PDT

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Fernando Coruja Miriam Reid (PSB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 2.186, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE A

SUBSTITUiÇÃO PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO
E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE

CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Autores: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PL nO 2.186/96

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Udia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PFL)
Relator Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz

PHS

Ronaldo Vasconcellos (PL)

Aldo Arantes

Marcos de Jesus

Rubens Furlan

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Udia Quinan
Marcus Vicente (PPB)
Nelson Marquezelii
Pedro Canedo

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vania
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feij6

Walfrido Mares Guia
1 vaga

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 ECONOMICA REGIDA

PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Freire Júnior
Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

1 vaga

Proposição: PL nO 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Rernaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

PFL

Abelardo Lupion
Darci Coelho
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos
1 vaga

Jaime Fernandes
José Carlos Fonseca .Ir.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian (PPB)

Ursicino Queiroz
1 vaga

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

PMDB

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luís Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella



Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

João Henrique (Licenciado)
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Basilio Villani
Chico da Princesa
Custódio Maltos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PSDB

PT

PPB

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Anivaldo Vale
Basilio Villani
Nelson Otoch

Vicente Caropreso
Veda Crusius

1 vaga

4 vagas

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Titulares

Adolfo Marinho
Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis
1 vaga

Corauci Sobrinho
Jédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Darclsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

Suplentes

Basilio Villani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL) (Licenciado)

2 vagas

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSOB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PMDB
6 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

PTB

PDT

2 vagas
Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

PT

PPB

Carlilo Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

1 vaga

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolalli
Telmo Kirst

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Paulo José Gouvêa De Velasco

Aldo Rebelo
1 vaga

Agnelo Queiroz
1 vaga

Bloco (POT, PPS)
PPS

Rubens Bueno Pedro Eugênio
Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Rubens Bueno
1 vaga

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO" Secretário: Valdivino T. Filho

Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Proposição: PL 4.874/01 Autores: Silvio Torres
e Outros

1 vaga

PV

1 vaga

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gifmar Machado (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO" DO



ART. 37 E DO PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

(SEGURANÇA PÚBLICA)
Proposição: PEC nO 151/95 Autores: Gonzaga Patriota

e Outros Ayrton Xerêz (Licenciado)

PPS

Régis Cavalcante

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolirn (PT)
3° Vice-Presidente: Edrnar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)

Titulares

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
639, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §

5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 4, DE 1999, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO §
5° DO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA ÀQUELA
(INELEGIBILIDADE)

PFL

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonõ
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

PMDB

Hélio Costa
Luiz Biltencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Tadeu Filippelli
1 vagas

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Gerrnano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
5 vagas

Proposição: PEC nO 639/99 Autores: José Carlos Aleluia
e Outros

PSDB

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-PreSidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahirn Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PFL

Suplentes

PT

Geraldo Magela
José Genofno
Marcos Rolirn
Luiz Eduardo Greenhalg

PPB

Arnaldo Fana de Sá
Edrnar Moreira
1 vaga

PTB
Luiz Antonio Fleury

PDT
Eurfpedes Miranda

Carlos Santana
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Oeusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Moreira Ferreira
Paulo Octávio
1 vaga

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lirna
3 vagas

PMDB

PSDB

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdelonço Cordeiro (PSOB)
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian (PPB)

Herrnes Parcianello
Osvaldo Reis

Zé /ndio
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota Agnelo Queiroz

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Alrneida

Alberto Goldrnan
Carlos Batata
Léo Alcântara



Jovair A/antes
Vicente Arruda
1 vaga

Fernando Ferro
João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

1 vaga

José Roberto Batochio

PT

PPB

PTB

PDT

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1 vaga

1 vaga

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feij6
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PMDB

PSDB

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darclsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

PT

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Almeida de Jesus Cabo Júlio
PPB

1 vaga

PPS

Regis Cavalcante

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Duilio Pisaneschi

PTB

1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO

DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES,
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE IN
FRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES,

REESTRUTURA O SETOR FEDERAL DE
TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL nO 1615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Vil/ani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Olfmpio Pires

Eujácio Simões

Jandira Feghali

Airton Cascavel

PDT

1 vaga

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PV

1 vaga



N° 136, DE 1999, QUE "DISPOE SOBRE A
CONTRIBUiÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO

REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, DOS MILITARES DA UNIÃO E DOS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

João Caldas Almeida de Jesus (licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali José Antonio Almeida

Proposição: PEC nO 136/99 Autor: Poder Executivo PPS

PFL

Cláudio Cajado
Expedito Júnior (PSDB)

Francisco Coelho
Lael Varella

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

1 vaga

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E 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"
(Subteto)

1 vaga

Autor: Poder Executivo

Pedro Eugênio (PT)

Proposição: PEC nO 137/99

Suplenles

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinelti (PPB)
Relator. José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo
1 vaga

Armando Monteiro
Darcrsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

PMDB

Confúcio Moura
Salatiel Carvaltlo

4 vagas

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

~~~ S~~~

PFL

PSDB Darci Coelho

Alexandre Santos André Benassi
Jaime Martins
José Carlos Aleluia

Carlos Mosconi B.Sá José Thomaz Nonô
Inaldo Leilão Fálima Pelaes Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly Mário Negromonte Paes Landim
Nelson Otoch Ronaldo Cezar Coelho 1 vaga
Veda Crusius 1 vaga

PMDB
PT

Cezar Schirmer
Arlindo Chinaglia (Ucenciado) Dr. Rosinha Gastão Vieira
José Pimentel Henrique Fontana Hélio Costa
2 vagas Professor Luizinho Jorge Alberto

1 vaga 2 vagas

PPB

Herculano Anghinelti Edlllar Moreira PSDB

Nelson Meurer Jair Bolsonaro Antonio Carlos Pannunzio
1 vaga Ricardo Banos Helenildo Ribeiro

Léo Alcântara

PTB Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa

Fernando Gonçalves Antônio Jorge Vicente Arruda
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

PT
PDT

Geraldo Magela
Fernando Coruja 1 vaga 3 vagas

Nice Lobão
Paulo Braga

Robson Tuma
Wilson Braga

3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

2 vagas

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente (PPB)
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genolno



2 vagas PMOB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonillon Gonçalves (PFL)

Edison Andrino
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
3 vagas

6 vagas

PSDB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

POT

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Dino Fernandes (PPB)
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Eurfpedes Miranda Fernando Coruja
PT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Carlos Santana
Marcos Afonso
2 vagas

4 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Alexandre Cardoso Or. Evilásio Almir Sá
Iberê Ferreira (PTB)
Yvonillon Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

PPS
PTB

1 vaga 1 vaga Murilo Domingos Nelson Marquezelli

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo 8altazar 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões Cabo Júlio

PPS

Secretário: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 294, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO § 10 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

- BATALHÃO SUEZ

Neiva Moreira

POT

Serafim Venzon

Presidente: Iberê Ferreira (PTB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Oino Fernandes (PPB)
Relator: Jorge Wilson (PSOB)

Titulares

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PT8)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI
N° 2.763, DE 2000, QUE "DISPOE SOBRE A

POLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS
INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Airton Cascavel

Autores: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

1 vaga

Proposição: PL n° 2.763/00

Suplentes

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Autores: Sérgio Barcellos
e Outros

PFL

Proposição: PEC nO 294/95

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

PT

PMDB

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

VIC Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
lris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPOE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL nO 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSOB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

PMDB

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Suplentes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes
Neuton Lima

1 vaga

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Hermes Parcianel\o
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

Alex Canziani
Oino Fernandes (PPB)

Or. Heleno
João Castelo

Juquinha (PL)
Mendes Thame

Ronaldo Cezar Coelho
1 vaga

Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayashi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

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

PPB

Or. l:lenedito Dias
Fetter Júnior

João Pizzolatti

Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

PT
Bloco (PSB, PCdoB)

Alexandre Cardoso Inácio Arruda
Sérgio Novais José Antonio Almeida

Jair Meneguel\i
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

José Genolno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Bloco (POT, PPS)
Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Simáo Sessim

Augusto Nardes
Pedro COriêa

Simâo Sessim
Ivan Paixáo
João Sampaio

Ol\mpio Pires
Pedro Eugênio Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)
Jandira Feghali
Pedro Valadares

Gonzaga Patriota
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos Philemon Rodrigues (Licenciado)
Airton Oipp
,João Herrmann Neto

Bloco (POl, PPS)
Airton Cascavel

Dr. Hélio

Djalma Paes (PSB)

PHS

1 vaga Luciano Bivar
Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos



Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

OCORREU A MORTE 00 EX-PRESIDENTE
JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO

DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO
OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE OUTRA,

KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Suplentes

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Proposição

1 vaga
PTN

José de Abreu

Autor: Miro TeixeiraProposição:

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 (POT)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Bloco (PMDB,PST,PTN)

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Bloco (PSOB, PTB)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Yeda Crusius

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biolchi

Jorge Pinheiro
Luiz Bitlencourt

PT

Pedro Celso 1 vaga

PFL
PPB

Edmar Moreira Herculano Anghinetti
Reginaldo Germano Laura Carneiro
Robson Tuma Sérgio Barcellos POT

PT
Olimpio Pires Wanderley Martins

Marcos Rolim Nilmário Miranda Bloco (PSB, PCdoB)
PPB Agnelo Queiroz 1 vagaLuis Carlos Heinze 1 vaga

PPS

POT Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA 00 SUL"

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)

De Velasco

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Proposição: Autor: Gilmar Machado

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSOB)



2° Vice-Presidente: Gilrnar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida
Uno Rossi
Saulo Pedrosa

Suplentes

Alberto Goldman
Narcio Rodrigues

1 vaga

APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 4.842, DE 1998, QUE

"DISPOE SOBRE O ACESSO A RECURSOS
GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS DERIVADOS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E AOS
PROJETOS DE LEI Nos4.579, DE 1998,4.751,

DE 1998 E 1.953, DE 1999, APENSADOS

Bloco (PMDB, PST, PTN) Proposição: PL na 4842198 Autor: SenadO Federal
Damião Feliciano
Pinheiro Landim

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Albérico Filho
João Colaço (PSDB)

PFL
Benito Gama (PMDB)

Costa Ferreira

PT

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Gilmar Machado João Grandão

PPB Bloco (PSDB, PTB)

1 vaga

Dr. Hélio

Agneto Queiroz

Pastor Amarildo

PDT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)
Tânia Soares

PV

B. Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarle de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Fátima Pelaes
Fern,mdo Gonçalves
José Múclo Monteiro

Lidia Quinan
Max Mauro

Sérgio Carvalho
2 vagas

Fernando Gabeira (PT) LUIz Alberto (PT)

Secretária: Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A ACOMPANHAR A APURAÇÃO DO

ACIDENTE OCORRIDO NA MADRUGADA
DE HOJE NA PLATAFORMA P-36,
DA PETROBRAS, NO CAMPO DE

RONCADOR, NA BACIA DE CAMPOS

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Nelson Meurer
Salomão Cruz (PFL)

1 vaga

7 vagas

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
Roberto Argenta (PHS)

Sérgio Barcellos
Wilson Braga

1 vaga

PT

PDT

PPB

PFL

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

João Grandão
3 vagas

Freire Júnior
Moacir Micheletlo
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

19 vagas

Autor: Aécio Neves
Suplentes

Proposição:
Titulares

Alexandre Santos (PSDB)
Carlos Santana (PT)
DL Heleno (PSDB)
Fernando Gabeira (PT)
Haroldo Lima (PCdoB)
Jandira Feghali (PCdoB)
João Sampaio (PDT)
Jorge Bitlar (PT)
Luciano Pizza tio (PFL)
Luciano Zica (PT)
Luiz Alberto (PT)
Luiz Antonio Fleury (PTB)
Luiz Sérgio (PT)
Miriam Reid (PSB)
Nelson Pellegrino (PT)
Paulo Feijó (PSDB)
Salatiel Carvalho (PMDB)
Vivaldo Barbosa (PDT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A



Pompeo de Mattos Dr. Hélio Euler Ribeiro Aracely de Paula
Gerson Gabrielli Jorge Khoury
Joaquim Francisco Osvaldo Coelho

Bloco (PSB, PCdoB) LuIs Barbosa Roberto Pessoa
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha

Socorro Gomes 1 vaga Ursicino Queiroz Wilson Braga

Bloco (PL, PSL) PMDB

Paulo José Gouvea Valdeci Paiva Albérico Filho Confúcio Moura
Benito Gama 5 vagas
Darclsio Perondi
Lamartine Posella

PPS Leur Lomanto

1 vaga
Marçal Filho

Emerson Kapaz

PT

PV Jorge Bittar 3 vagas
Luiz Sérgio

Fernando Gabeira (PT) Marcos Rolim (PT) Pedro Eugênio

Secretária: Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"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"

Dilceu Sperafico
José Unhares
Luiz Fernando

Givaldo Carimbão
Socorro Gomes

Df. Hélio
Ricardo Ferraço

Paulo José Gouvêa

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

PTN

Dr. Benedito Dias
Hugo Biehl

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho
Pimentel Gomes

Mário Assad Júnior

Proposição: PL n° 5.484/01 Autor: Poder Executivo José de Abreu 1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Oarcfsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR PARECER

AO PROJETO DE LEI N° 4.828, DE 1998, QUE
"DISPÕE SOBRE A PRODUÇÃO, O COMÉRCIO

E A FISCALIZAÇÃO DE SEMENTES, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odflio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMOB)

Titulares

Proposição: PL n° 4.828/98

Suplentes

Alex Canziani
Armando Abfljo

Lúcia Vânia
Marisa Serrano

Paulo Mourão
Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra



Carlos Batata
Carlos Dunga
José Carlos Elias
Odílio Balbinotli
Paulo Mourão
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Carlos Mosconi
Jovair Arantes

Nelson Marquezelli
Nilo Coelho

Sérgio Barros
2 vagas

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 598-A, DE 1998, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DAS LETRAS A, B, C E O
DO INCISO VI DO § 3° DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Proposição: PEC n° 598/98 Autores: Paulo Lima
e Outros

Abelardo Lupion
Cleuber Carneiro
Marcondes Gadelha
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado
2 vagas

PFL

Costa Ferreira
Gervásio Silva

Joaquim Francisco
Lael Varella
Paulo Braga

Pedro Fernandes
Reginaldo Germano

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
1° Vice-Presidente Mauro Lopes (PMOB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente Eni Voltolllli (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Igor Avelino
Moacir Micheletlo
Osvaldo Reís
Silas Brasileiro
Waldemír Moka
1 vaga

PT

Adão Pretlo
João Grandão
Nilson Mourão
Padre Roque

PPB

Oilceu Sperafico
Hugo Blehl
Roberto Balestra

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

PHS

Luis Carlos Heinze (PPB)

Confúcio Moura
Edison Andrino

Freire Júnior
Marcelo Castro

2 vagas

Luiz Sérgio
3 vagas

Fetler Junior
Nelson Meurer

1 vaga

2 vagas

Márcio Bitlar
1 vaga

Eujácio Simões

1 vaga

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Jairo Carneiro
José Rocha
Neuton Lima
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cezar Schirrner
Coriolano Sales
Lafre Rosado
Luiz Biltencourt
Mauro Lopes
1 vaga

João Paulo
Orlando Fantazzini
Pedro Celso

Eni Voltolini
Gerson Peres
Marcus Vicente

2 vagas

Márcio Bitlar
1 v<lga

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

Mauro Fecury
Osvaldo Coelho

Paulo Gouvêa
1 vaga

PMOB

AsdrúMI Bentes
Osvaldo Reis

4 vagas

PT

3 vagas

PPB
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

2 vagas



Alceste Almeida

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

PV

Lincoln Porlela

1 vaga

Or. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

PPB

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Secretário: Mário Oráusio Coutinho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N°
550-A, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO

ANT6NI0 FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS
DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, ALTERA O DE VIGÊNCIA DA
ZONA FRANCA MANAUS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS"

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Raimundo Santos

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

2 vagas

Giovanni Queiroz
1 vaga

Robério Araújo

Proposição: PEC nO 550/97 Autores: Antonio Feijão
e Outros

PHS

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco Lopes
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7066 Fax: 318-2140

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÃMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: Francisco Garcia (PFL)
1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSOB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMOB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Feijão
Arlhur Virgílio
Josué Bengtson
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Saulo Coelho
Sitas Câmara
Vicente Arruda

Bloco (PFL, PST)

Átila Lins
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Francisco Rodrigues
Pauderney Avelino
1 vaga

PMDB

Asdrúbal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

PT

Suplentes

IIdefonço Cordeiro
Odflio Baldinolli
Pedro Canedo

Sérgio Carvalho
Sérgio Reis
lila Bezerra

2 vagas

Deusdeth Pantoja
Luciano Castro

Mauro Fecury
Salomão Cruz

Sérgio Barcellos
1 vaga

Damião Feliciano
5 vagas

Luis Barbosa (PFL)

Darci Coelho
José Thomaz Nonõ
Moroni Torgan

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Bloco (PFL, PST)

PSDB

PMDB

PT

1 vaga

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Lafre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

Luciano lica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Orlando Fantazzini
2 vagas

Romel Anizio

PPB

João Tota



Ricardo Izar

Oscar Andrade

PTB

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Trad

Lincoln Porteia

Ibrahim Abi-Ackel

PFL

Jaime Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMDB
2 vagas

PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (pL, PST, PMN. PSD, PSL)

De Velasco

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV

Fernando Gabeira (PT)

PDT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Erles Janner Costa Gorini
Local: Serv Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063/318-2140

Secretária: Liliane
Local: Ala C, Sala T 04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

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

Suplentes

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB

Autor: Presidente

Suplentes

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente"" João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PPB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares

Albérico Filho (PMDB)
Almeida de Jesus (PL)
Antônio Jorge (PTB)



Aroldo Cedraz (PFL)
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 (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (PT) (Licenciado)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PT)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Uma (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB)
Herculano Anghinelli (PPB)
Iberê Ferreira (PTB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PPB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PTB)
Manoel Salviano (PSDB)

Marcelo Teixeira (PMDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus (PL)
Maria Abadia (PSDB)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PPB)
Neiva Moreira (POT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSOB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (PFL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Eugênio (PT)
Philemon Rodrigues (PL) (Licenciado)
Pinheiro Landim (PMOB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (PSOB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSOB)
Ronaldo Vasconcellos (PL)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (P8DB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
9 vagas
Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Comissôes Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF do porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

.,- 010001
geetlo • ctnoz

RS 31.00
RS96tO

RS 127,60
R$O,JO
RS 0.80

RS 62wOO
RS 193.26
RS 255,20

RS Ow30
RS 0.86

Os pedidos dc"crlo $Cf acompanhados de N.... lJe EmpenH. Ordem de Pag.nlcnlo pelo B..co do arw.il.
Aehlt'ill )60],.,. co..... 17~,ou Rcibo de dCp6Jilo vi. Fi\X (On6') 1J"~50.• f.vor do FUNSEEP,
indicando. assin'lura pretendidl, confomte '-Ia de c6tSi~os feionlific.dorcs abaixo discriminados:

020Q02029Ol001.) - S,.bsecretari. de F.di(~ TiC'nicas
0200020290100l·1 - Assinll..r'5 de Diári05
OJOOO20290100J·X .- Vcn. de Edil.ÍI
02000102902004-1 - OrçanIcnaolCobrança
02000202902005-6 - Venda de Apuu de Papel
02000202902006.... - Alieneçlo de Bens (Icilw)
01000201901007-1 ~ S.c....ri. espeCial de Editoraçlo c PubliCllç6es

SECRETAR'A ESPECIAL DE ,EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕes
PRAÇA DOS TREs PODERES SIN· • BRASILlA - DF - CEP 70165-900

coe 00.530.279/0005-49

Obs.: NDo 5m recebidu çhcquc via çarta pa... c:fetivv lLUinatlalU dOI OCN

Mlíorei infonnlç6a pelos telefona (Olllx61) 311-3'12 c (0l(x61) -] 11·3103.Serviço de Adminislrlçlo
ÚGnOmicl·finlnccinICoolrolc de NJinalUl"U.~ JOK Leite. Ivanir Du..u Mourlo 4)U $o1.OIC Vla_
c.vakanlc.



CÀMARA DOS DEPUTADOS
Cl:NTHO DE DOCUMENTAÇAO E INFOHMAÇAU

COor,DEhIAÇAO DE 1'1 H3L.ICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 200112002

EXTINÇAO DA SUDENE E DA SUDAM E A
CRIAÇAo DA ADENE E DA ADA

ISBN 115 !3b5 ;'10 1

R$ 3,:10

CONSTlTUIÇAO DA REPÚBLICA FEDERA lWA
DO BRASIL (1988) (18. ed.)

c;uNsii-rinçllo
l~MI

R$ 10,00

HOMENAGEM AOS 68 ANOS DE FUNDACAO DE
GOIANIA, CAPITAL DE GOIÁS

R$ 2,20

AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DE:
JERICOACOARA, ESTADO DO CEARÁ

ISBN 85136~i 2209

R$ l,lO

CODIGO CIVIL: LEI N. 10.406, DE 200l

ISBN 5S 7'\1,')2041

R$ 10,00

RELATÓRIO FINAL 2001 : UMA PORTA ABERTA
PARA A CIUAUANIA

lU IAlúW(1.' tll'll .... r
./\1"1

R$ 1,10

l."cals de vunda: Mídia LlVrana. E:d f:JrtI1Clpd\ e Anexo IV (la C;1l11dl a dos Deputados Telefones: (ti'1) 318.('>4 77i /c' i I
lill()rnld\:oe~>. Cooldenaç<:lo de Publicaçóes leletone (61) :11 ti 68G4 [·m~lil: pl1hlicacoes.cedl@eall1ara.(lov tJI



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 454 PÁGINAS


